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A Pedagógiai Program részei és jogszabályi háttér: 

 

A Pedagógiai Program részei: 

A Pedagógiai Program az alábbi egységekből áll: 

Nevelési Program 

Helyi Tanterv 

A Gyógypedagógiai Óvoda Nevelési Programja  

Az Általános Iskola Helyi Tanterve és 

Az Általános Iskola Helyi Tanterve Módosítás 2020. egybeszerkesztve 

A Készségfejlesztő Iskola Helyi Tanterve és 

A Készségfejlesztő Iskola Helyi Tanterve Módosítás 2020. egybeszerkesztve 

A Kollégium Nevelési Programja Módosítás 2020. 

A Gyermekotthon Nevelési Programja 

 

Jogszabályi háttér: 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

326/2013. Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

15/2013. a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

17/2014. EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

363/2012. Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

59/2013. EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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1. AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE 

 

Intézményünk 2020-ban ünnepeli fennállásának 145. évfordulóját. Alapítója a magyar 

gyógypedagógia kiemelkedő alakja, Frim Jakab.  

Magyarországon a XIX. században kezdődött az értelmi fogyatékosok, „az idióták és az 

imbecillisek” intézményes gyógyító nevelése. Az első kísérlet dr. Gerlei János nevéhez 

fűződik. A magyar orvosok és természetvizsgálók pozsonyi gyűlésén 1865-ben A gügyeség 

(creténizmus) Csallóközben címmel közölt adatokat az értelmi fogyatékosokról. Az első 

népszámlálási adatok feldolgozásának eredményeként 1869-ben bebizonyosodott, hogy 

Magyarországon ebben az időben 17 000 értelmi fogyatékos élt.  

Frim Jakab (1852–1919) 20 éves korában Budapestre utazott, azzal a kifejezett szándékkal, 

hogy értelmi fogyatékosokkal foglalkozzon, számukra intézetet szervezzen. A fővárosba 

érkezését követően hamarosan kapcsolatba került a „Munka” szabadkőműves páhollyal, mely 

támogatta, és anyagilag segítette terveit. 1875. novemberében Rákospalotán megnyitotta az első 

intézetet értelmi fogyatékosok számára „Munka” néven, egy növendékkel. Ezt az intézetet két 

év múlva, 1877-ben bezárták, ám nem szűnt meg véglegesen, Frim Jakab ugyanazon a helyen 

megnyitotta magánintézetét „Első magyar hülye-nevelő és ápoló intézet” néven. Itt folytatta 

tovább munkáját. A megnyitás után hamarosan új helyre, egy Váci úti bérházba költözött az 

intézet. A fellendülés évei következtek: Frim támogatókra talált, ennek köszönhetően 

növelhette a tanulói létszámot. 1888-ban – a Kultuszminisztérium által támogatott előnyös 

kölcsönt felhasználva – lehetőség nyílt arra, hogy új, önálló épületbe költözhessen az intézet: 

az Alkotás utca 53. szám alá. Frim Jakab a „Hülyék és gyengeelméjűek budapesti intézete” 

néven folytatta munkáját az új helyszínen. Az intézetet 1896-ban államosították, Frim pedig 

ismét új magánintézetet hozott létre.  

Az államosítás után „Budapesti Állami Gyógypedagógiai Intézet” néven működött tovább az 

intézmény, s „tanszemélyzete” mellett orvosokat is alkalmazott. Az állami szerepvállalás a 

fogyatékosok oktatásában-nevelésében fontos szakmai mérföldkőnek számított. Az állam 

feladatának tekintette, hogy újból összeírja az értelmi fogyatékosokat, iskolát és óvodát hozzon 

létre számukra. Ebben az időben kezdődött meg az értelmi fogyatékosság felosztása a sérülés 

mértéke szerint. 

Az Alkotás utcai államosított intézet igazgatói feladataival Berkes János (1896–1925) 

gyógypedagógust bízták meg, aki a Gyógypedagógiai Tanítóképző tanáraként is működött. 

Második igazgatóként Szabó Károly 12 éven át vezette az intézményt. Dr. Bárczi Gusztáv 

(1890-1964) gyógypedagógus, orvos 1937–1950 között állt az intézmény élén. Fontosnak 

tartotta óvodák létrehozását az értelmi fogyatékos gyermekek számára. 1950-től a 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója lett. 

Az Intézmény 1951. augusztus 25-én költözött II. kerület Csalogány utca 43. számú épületbe, 

ahol 1956-ig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola is működött. 

1950-ben Essősy József vette át az intézet igazgatását dr. Bárczi Gusztávtól, s húsz éven át, 

1970-ig munkálkodott a fogyatékosok nevelése érdekében.  
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Igazgatása alatt a Csalogány utcában, Bárczi Gusztáv terveinek megfelelően megalakították 15 

gyermekkel, az első gyógypedagógiai óvodát Magyarországon. 

A 1960-as években Máriafalvi Zoltánné igazgatása alatt önálló egységként működött a 

gyógypedagógiai iskola a Csalogány utcai épület emeletén.  

Az 1970. szeptemberére alakult ki az intézet egységes struktúrája: középsúlyosan értelmi 

fogyatékos gyerekeket és tanulókat nevelő Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthonként. Az 

intézmény igazgatását Hittig Ágoston (1970-1986) vette át.  

Az 1987-es tanévtől Szigetvári Árpád került az intézmény élére, melyet 2002-ig irányított. 

Vezetése alatt alakult az iskola több célú intézménnyé. Óvodai nevelés, alapfokú és középfokú 

nevelés-oktatás, gyermekotthoni nevelés került megszervezésre középsúlyosan értelmi 

fogyatékos gyermekek, tanulók részére. 

Az óvodai részleg 1989-ben külön épületben kapott helyett a II. kerület Kavics utca 8. számú 

villában. 

1997-ben megjelent gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekotthon és diákotthon önálló 

intézményegységként folytatta munkáját.  

2008-ban költözött az intézmény a jelenlegi San Marco utcai felújított és kibővített épületbe. 

2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03. Tankerülete gyakorolta a 

fenntartói, gazdálkodási, munkáltatói jogokat, 

 az intézmény neve ”Budapest 03. Tankerület Csalogány Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Kollégium és Gyermekotthon”-ra változott.  

 

Intézményünkben jelenleg óvoda, általános iskola, készségfejlesztő iskola, kollégium és 

gyermekotthon működik. Óvodánkban 40 gyermek nevelését, általános iskolánkban 110 tanuló 

nevelését oktatását, készségfejlesztő iskolánkba 110 tanuló középfokú képzését biztosíthatjuk. 

Kollégiumunk 90 főt, gyermekotthonunk 40 főt fogadhat. 

Az akadálymentesített környezet, az egészségügyi ellátás és a tárgyi feltételek biztosítottak.  

A legfontosabb feladat, hogy tanítványaink a tanulmányaik végére minél nagyobb önállóságot 

szerezzenek az önellátásukban, a munkavégzésben, a felnőtt életben. A tanuló csoportjaink 

képességek szempontjából heterogén összetételűek. Egy tanulócsoportba 5-10 tanuló jár. Az 

nevelés - oktatás alapja a képességekhez igazodó differenciálás. 
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2. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 

 

A köznevelési intézmény hivatalos neve: 

Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 

 

Rövid neve: Csalogány EGYMI 

Székhelye: 1034 Budapest, San Marco u. 48-50. 

Telefonszám: 06-1-225-0450 

Email cím: igazgato.csalogany@ebtk.hu 

Weboldal: csaloganyiskola.hu 

 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító székhelye: 1054. Budapest, Akadémia utca 3. 

 

Fenntartó neve: Észak-Budapesti Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 1. 

Fenntartó telefonszáma: 06-1-437-8868 

Fenntartó email címe: eszakbudapest@kk.gov.hu 

 

Az intézmény típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

Az intézmény alapfeladatai: 

 integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése 

 általános iskolai nevelés-oktatás (sajátos nevelési igényű) 

 készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 

 kollégiumi nevelés 

 gyermekotthoni ellátás 

OM azonosító: 038386 
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3.  JÖVŐKÉP, KÜLDETÉS 

 

A Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon nevelőtestülete 

egységesen az intézmény küldetésének tekinti: 

 

Gyermekközpontú környezetben, személyiségközpontú pedagógiai eljárásokkal, bizalmon és 

kölcsönös elfogadáson alapuló légkörben a fogyatékkal élő gyermekek, tanulók szeretetteljes 

környezetben, biztonságban nevelkedjenek, hogy személyiségük harmonikus, kiegyensúlyozott 

legyen. 
Szándékunk, hogy a megvalósítás érdekében partnerközpontú, a nevelés és oktatás színvonalát 

állandóan fejlesztő minőség centrikus intézményben neveljünk, oktassunk. 

 

Arra törekszünk, hogy intézményünk egyéni arculattal rendelkező, elismert intézménnyé váljon 

az ország gyógypedagógia intézményei között. 
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4. NEVELÉSI PROGRAM 

 

4.1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 

ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI  

 

4.1.1 Pedagógiai alapelvek, értékek   

 

Intézményünk az értelmileg akadályozott, középsúlyosan értelmi fogyatékos, valamint a társuló 

fogyatékossággal élő gyermekek, tanulók egyéni sajátos nevelési, oktatási szükségleteit 

figyelembe véve a lehető legteljesebb társadalmi integrációhoz szükséges kompetenciák 

fejlesztését fogalmazza meg alapvető céljaként.  

Célunk a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, a tanulók erősségeinek 

feltérképezése, támogatása. 

 Kiemelten kezeljük a testi állapot, motoros funkciók, a praktikus és a szociális kompetenciák, 

a kommunikáció fejlesztését. 

Nevelő-oktató munkánk alapvetése az egyéni képességekhez mért maximális lehetőségek 

elérése, a személyes integráció támogatásának megvalósítása a napi életben szükséges 

tájékozódás és cselekvőképesség teljes kihasználásával, mely képességek mind az egyén, mind 

a társadalom számára szükségesek.  

A nevelés-oktatás folyamatában a következő elveket helyezzük előtérbe: 

Szemléletesség elve: 

 "… az érzékek elé kell tárni mindent, mégpedig a láthatókat a látás elé, a hallhatókat a hallás 

elé, a szagolhatókat a szaglás elé, az ízlelhetőket az ízlelőszerv elé, a tapinthatókat a tapintás 

elé. És a mi több érzékszerv által egyszerre érzékelhető, azt több érzékszerv útján kell 

érzékeltetni.” (Comenius) 

Rendszeresség és folyamatosság elve: 

 az oktatást és képzést előre tervezni kell. A terv pedig rendszerességet és folyamatosságot 

kíván. 

Kis lépésekben haladás elve:  

"A boldogság nem más, mint egy arra érdemes eszmény vagy cél lépésről lépésre történő 

megvalósítása." (Earl Nightingale) 

Cselekvésbe ágyazott tanulás elve: 

cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel, tevékenységekkel segítjük gyermekeink 

személyiségének harmonikus fejlődését, az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést 

biztosító módon, cselekvésbe ágyazottan tesszük lehetővé számukra, amely segíti a társas 

kapcsolatok kialakulását és a személyiség fejlődését. 

Következetesség elve:  

Tevékenységeinket ugyanazok az elvárások jellemzik: igényesség, határozott követelmények 

támasztása a tanulókkal szemben, a teljesítmények folyamatos, és a gyermek képességeihez 

igazított mércével való mérése 

A tanuló/gyermek mindenek felett álló érdekének elve:  

Betartjuk a gyermeki jogokat tartalmazó törvényeket. Segítjük képessége, tehetsége 

kibontakoztatását, személyiségfejlődését ügyeinken méltányosan, humánusan, a többi tanuló 
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érdekeit is mérlegelve, járunk el úgy, hogy a legkedvezőbb döntés szülessen. - 

személyiségjogait tiszteletben tartjuk 

Felelősség elve:  

A pedagógusok felelősek tanítványaiknak a tőlük telhető legmagasabb szintű oktatásért és 

neveléséért.  

 

A normalizáció társadalmi integráció folyamatának segítéséhez az intézmény szakembereinek 

feladata a fogyatékkal élő emberek elfogadásának támogatása. Hozzájárulunk értékeik 

megismeréséhez. Ennek érdekében részt veszünk a társadalmi integrációt támogató 

programokon, többségi társadalmi rendezvényeken. Az intézményi programjainkat nyitottá 

tesszük. 

 

A participáció a részvétel, a beilleszkedés lehetőségét befolyásolja a fogyatékos személy 

életkora. Az életkort figyelembe véve fogyatékos gyermekek, fiatalok számára méltó 

bánásmódot és megsegítést biztosítunk, tiszteletben tartva az életkori sajátosságokkal együtt 

járó szükségleteket és igényeket. Az adott életkorra jellemző szükségletek és igények 

kielégítésének módjait és lehetőségét az adott társadalmi környezet tradíciói és kulturális 

szokásai alapján biztosítjuk. 

 

Alapelvünk, hogy a gyermekek, tanulók eredményes fejlesztése - együttműködve a szülői 

házzal, gyermekotthonnal, nevelő szülőkkel - folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai 

tevékenység.  

Célunk a diákéveit a közösség adta lehetőségekkel megélő, a személyes függetlenedés, 

önrendelkezés lehető legmagasabb szintjét elérő, aktív, kezdeményező fiatallá nevelés az 

együttműködés, partneri viszony, kölcsönös tisztelet, a társadalmi szabályok és az 

intézményünk gyermek- és tanulóközpontú szervezeti szabályaival.  

 

A nevelés folyamata a pszichikus funkciók egészére hat. Alapelvünk, hogy minden fejlesztési 

hatótényező járuljon hozzá a maga tartalmaival és lehetőségeivel a sérült vagy fejletlen 

funkciók korrigálásához a tanulók erősségeire támaszkodva. 

 

4.1.2 Pedagógiai cél 

 

Intézményünkben a tanulók oktatásának, nevelésének és fejlesztésének legalapvetőbb célja a 

minél teljesebb szociális és társadalmi beilleszkedés megvalósítása. 

4.1.3 Pedagógiai feladatok, eszközök, eljárások 

Nevelés és fejlesztés feladatai: 

Nevelési feladatok 

• a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, 

• gyakorlatorientált képzés, 

• az életvezetési technikák elsajátíttatása, gyakorlása, 

• a képességek korrekciója és fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában, 
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• egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a hátrányok 

csökkentésére, 

• az egyetemes és a kulturális hagyományainkból származó emberi értékek, 

társadalmi normák elfogadtatása, elsajátíttatása, 

• a humánus, szociális magatartási minták, szokások építése, megerősítése,  

• reális énkép kialakítása, önelfogadás segítése, önbizalom fejlesztése,  

• munkára, tevékeny életre nevelés,  

• a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés,  

• az egészséges életmódra való nevelés,  

• önállóságra nevelés, 

• a hagyományok ápolására való nevelés.  

• a praktikus képességek, készségek hangsúlyos fejlesztése,  

• önfegyelemre nevelés  

• az egyéni sajátosságokhoz igazodó individuális fejlesztés,   

• az egyéni képességek kibontakoztatása,  

• a szocio-kulturális környezet eltéréséből fakadó hátrányok csökkentése, 

kompenzálása,  

• kultúrtechnikák lehető legalaposabb elsajátítása,  

• kommunikáció fejlesztése,  

• az információkban való tájékozódás fejlesztése.   

• a kognitív képességek fejlesztése, problémamegoldás fejlesztése.  

 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek és tanulók nevelésében külön hangsúlyozzuk  

 a testi állapot, 

 a motoros funkciók, 

 a praktikus és a szociális kompetenciák, 

 a kommunikáció fejlesztését. 

 

A nevelési és oktatási módszereket mindig a tanulók életkorának és személyiségjegyeinek 

megfelelően választjuk meg. 

A tantárgyaknál nem csak a műveltségátadásra fektetünk hangsúlyt, hanem azoknak a 

kompetenciáknak a kialakítására, melyek közvetlenül segítséget adnak és felkészítik 

tanulóinkat arra, hogy képességeikhez mérten minél eredményesebb legyen szociális 

beilleszkedésük.  

Nevelő munkánk alapvető feladata az érzelmi nevelés, a motiváció, melyet mindig életkornak, 

személyiségnek megfelelően, egyénre szabottan igyekszünk kiválasztani.  

Sérült gyermekekre fokozottan érvényes, hogy el kell érnünk: a gyermek akarjon tanulni, 

érdekelje az az ismeretanyag, amit el akarunk vele sajátítani. Kellő mértékű pozitív motiváció 

nélkül eredménytelen a tanítás-tanulás folyamata. Fontos, hogy a gyermek feszültségmentes 

légkörben szükségletének érezze, hogy aktívan kapcsolódjon be az órai munkába. Ennek 

eszköze a játék, amely kíváncsiságot, érdeklődést, figyelmet kelt fel, személyes érdekeltséget 

jelent, tehát biztosítja a tanuláshoz szükséges személyes közreműködést. Ezért fontos az 

alkalmazása a képzés minden területén. 
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Fejlesztési feladatok 

• Erkölcsi nevelés  

• Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

• Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

• Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

• A családi életre nevelés  

• A testi és lelki egészségre nevelés  

• Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

• Fenntarthatóság, környezettudatosság  

• Pályaorientáció  

• Gazdasági és pénzügyi nevelés  

• Médiatudatosságra nevelés  

• A tanulás tanítása 
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Fejlesztési követelményeinknek igazodni kell a fejlődés lehetséges üteméhez. 

Tekintettel kell lennünk arra, hogy a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés nem terhelheti túl. 

Figyelembe kell vennünk, hogy tanulóinknál a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól 

eltérő, nagyobb mértékű differenciálás, speciális eljárások alkalmazása, illetve kiegészítő 

fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazása szükséges. 

 

4.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő egyéni adottságokkal bírnak, 

fejlesztésük során egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek 

jelentkeznek.  

A fejlesztés szokásos útjait, módszereit jelentősen módosítja a kommunikáció és a beszéd 

fejlődésének sajátos útja, a megismerő funkciók késleltetettsége, a lassúbb tanulási tempó, a 

figyelem ingadozása, az alacsonyabb fokú terhelhetőség.  

Gyógypedagógiai nevelő-oktató munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, 

egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll. Ennek keretében fejlődik önismeretük, 

társismeretük, társas kapcsolataik, beilleszkedő képességük, mentálhigiénés szokásaik, 

magatartáskultúrájuk, felelősségtudatuk, stb. 

A tanulók eredményes fejlesztése – együttműködve a szülői házzal – folyamatos, egymásra 

épülő gyógypedagógiai tevékenységet igényel. A nevelésnek elsődlegesen a kommunikációs és 

szocializációs képességek, a pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell 

biztosítania. A sikeres tanítás-tanulás feltétele a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási 

környezet, a kis lépésekben történő haladás, a gyakori ismétlés. 

Optimális fejlesztést csak az egész életre szóló védő-irányító, de az önálló személyiséget is 

kibontakoztató nevelés biztosíthat, amely arra törekszik, hogy a tanulók képességeik 

maximumát érjék el. 

A gyógypedagógiai nevelésnek támaszkodnia kell a tanulók meglévő képességeire, pozitív 

tulajdonságaikra és érzelmi kötődéseik gazdagságára. Ezek folyamatos fejlesztése, aktivizálása 

valamennyi nevelési helyzetben az alábbiak figyelembevételével történik: 

a) Az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, folyamatos 

irányításra van szükség. 

b) A tanulók fogékonyabbak a szenzoros és mozgásos közlések befogadására, ezért a fejlesztés 

eredményesebb szemléletes képi rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel. 

c) Az ismeretszerzés tervezésénél számolni kell a tanulók rövid idejű odafordulásával és 

tevékenységi kedvével, a figyelemkoncentráció zavarával, a verbális tanulás nehezítettségével, 

az alacsony motiváltsággal. 
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d) A tanulási tempó, a bevésés jelentős változása, a tanulási helyzetekhez való kötődés, a 

bizonytalan megőrzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés idejének növelését, a fokozott 

mennyiségű és eltérő helyzetekben végzett gyakorlást. 

e) A fejlesztés, nevelés során folyamatosan szem előtt kell tartani a szociális képességek 

területén jelentkező akadályozottságok (pl. a normakövetés képességének zavara, a kooperatív 

készségek és az önfegyelem hiánya, a kommunikációs zavarok, a kritikátlanság) korrekcióját. 

f) A fejlesztést nehezítő külső tényezők (hospitalizáció, nem elfogadó szülői magatartás, a 

diszharmonikus személyiségfejlődés következményeként fellépő magatartászavar stb.) esetén 

különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni megsegítésre. 

g) Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. érzékszervek 

működési zavarai, mozgászavar, epilepszia, autisztikus magatartás) befolyásolják az egész 

személyiség fejlődését. 

h) A felnőttkori élet – egyénileg különböző – behatárolt lehetőségei. 

 

Az intézmény keretein belül a fejlesztés színterei lehetnek: 

• tanítási órák,  

• terápiás foglalkozások (kutyás terápia, lovas terápia, zeneterápia,) 

• szakkörök, 

• versenyek, fellépések, 

• az ebédlőben, a műhelyekben végzett tevékenységek, 

• EGYMI (logopédia, gyógytestnevelés, gyógytorna, vízi gyógytorna, konduktív 

nevelés, gyermekpszichológusi foglalkozás) 

• délutáni foglalkozások, 

• gyermekotthoni és kollégiumi tevékenységek. 

  

Intézményen kívüli fejlesztési lehetőségek: 

• kulturális intézmények látogatása (színház, hangverseny, múzeum, művelődési 

otthon, kiállítás), 

• közlekedési eszközök igénybevétele, 

• közös foglalkozás más sérült és/vagy ép gyermekekkel, fiatalokkal,  

• táborozási, erdei iskolai, üdülési lehetőségek, szakmai gyakorlat stb. 

• az ország különböző részeire szervezett kirándulások, utazások (pályázatok 

sikerétől függően). 
 

4.3 TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) által megfogalmazott definíció az egészséget a 

társadalom és az egyén oldaláról határozza meg, és hangsúlyozza az egészség dinamikus és 

pozitív természetét. Az egészséget alapvető emberi jognak, „az élethez szükséges erőforrásnak” 

tartja, amely egyben társadalmi befektetés is. Ha változást kívánunk elérni, akkor még az 

ártalmakkal való találkozás előtt, a döntési szituációkat megelőzően kell segítséget nyújtanunk 
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a legintenzívebb szocializációs időszakban, az óvodai nevelés és az iskolai nevelés-oktatás 

időtartama alatt.   

4.3.1 Cél:   

Az egészséges életmód szokásainak kialakulásához szükséges feltételek meglapozása olyan 

ismeretek átadásával, gyakoroltatásával, amelyek eljuttatják tanulóinkat - saját adottságaik, 

szükségleteik, lehetőségeik tudatosításával –a helyes önértékelésre.   

4.3.2 Feladatok:  

• Tanulóink egészségének megőrzése, javítása.  

• Az intézményben a tanulói tevékenységekhez szükséges egészséges környezeti 

feltételek biztosítása.  

• Az intézményben az egészséges életmód feltételeinek megteremtése.  

• Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, életvezetési ismeretek nyújtása, 

gyakorlása. - Az egészség értékké válásának segítése.  

• Egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzése, meglévők leépítésére való 

törekvés.  

• Szexuális és családi életre nevelés.  

• Szoros együttműködés az iskolai egészségügyi szolgálattal.  

• Megteremteni a mindennapos testmozgás lehetőségét a jogszabályokban 

meghatározott módon és időkeretben.  

• Törekedjünk kialakítani az önkéntes sportolás iránti kedvet és képzettséget, a 

szabadidő egészséges és hasznos eltöltése iránti igényt.  

• Megfelelő időtartamot kívánunk biztosítani a játékos mozgásra, a gondtalan 

gyermekkor megélésére.  

• El kell érni, hogy tanulóink rendelkezzenek olyan testi fejlettséggel, hogy a 

tanulással, mindennapos élettel, modulok elsajátításával kapcsolatos fizikai terhelést 

el tudják viselni.  
 

4.3.3 Színterek:  

 Hagyományos tanórai keretek között:  

- kiemelten a környezetismeret, a környezet- és egészségvédelem, a testnevelés, az életvitel és 

gyakorlati ismeretek és osztályfőnöki órákon.  

 Nem hagyományos tanórai keretben:   

- jól felszerelt könyvtárral, tornacsarnokkal, sportpályával, uszoda használattal, 

ebédlővel, esztétikusan gondozott udvarral  

- iskolán belüli tevékenységek során az iskola egyéb dolgozóinak bevonásával  

- iskolaorvosi rendeléseken  

- iskolai szűrővizsgálatokon  

- pszichológus bevonásával 

- pszichiáter bevonásával  

- gyógytestnevelő foglalkozásain  

- túrákon, kirándulásokon  

- vízhez szoktatás alkalmával, úszás oktatáson  

- sportversenyeken, sportnapon  

- együttműködve a Csalogány Diáksport Egyesülettel  

- a témához kapcsolódó kiállításokon.   
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4.4 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

4.4.1 A közösségi nevelés területei intézményünkben: 

• tanórák, 

• tanórán kívüli egyéb foglalkozások 

• szabadidős tevékenységek, 

• iskolán kívüli programok, tevékenységek /napközi, tanulószobai foglalkozások, 

kulturális programok, sportversenyek, tanulmányi kirándulások, közös programok 

a tajói alapítványi nyaralóházban, és más hagyományosan tervezett nyári 

táborokban. 

 

4.4.2 A fejlesztési feladatok a közösségi nevelés minden területére vonatkoznak: 

• A közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához, megéléséhez 

elengedhetetlen a társas együttélési szokások megismerése, gyakorlása. 

• A közösségi élet színtereinek fokozatos felépítése, a hozzájuk való kötődés 

képességének kialakítása. 

• Az empátiás készségek, elfogadó képességek, a szeretet adása és elfogadása, 

képességének gyakorlásához szükséges helyzetek biztosítása, elemzése. 

• A negatív hatású magatartás megelőzése, szabályozása, leépítése, pozitív irányba 

terelése. 

• Együttműködési képesség kialakítása. 

• Az egyén és a csoport kezdeményező készségének támogatása, formálása, a 

kezdeményezések segítése. 

• A másik sikereinek való örülni tudás képességének, emocionális intelligencia 

kialakítása. 

• Az egymásra való figyelés képességének fejlesztése. 

• Az egymás iránti érdeklődés, részvét, megértés, türelem szándékának kialakítása, 

erősítve ezzel a közösséghez való kötődést. 

• Hagyományápolás és hagyományteremtés. 

 

Programunkat, pedagógiai terveinket alapvetően meghatározza, hogy intézményünkben 

együtt élnek a megfelelő családi háttérrel rendelkező, onnét naponta bejáró, a hetes 

kollégiumi elhelyezést igénylő gyermekek és fiatalok, valamint a megfelelő családi háttérrel 

nem rendelkezők, akiknek intézményünk az "otthont", az őket nevelő felnőttek a "családot" 

jelentik. 

Szociális helyzet szempontjából valamennyi csoport heterogén összetételű.  

Tanulóinkra az értelmi fejlettség szempontjából is nagyfokú heterogenitás jellemző. Az elmúlt 

években a képezhetőség fogalma átértékelődött. Ennek következtében egy-egy csoportban 

azonos, vagy hasonló életkorú, de igen eltérő képességű, és egyre nagyobb számban társult 

fogyatékossággal bíró gyermekek is megtalálhatók. 

Tudjuk, hogy az emberi közösség hatása a személyiség alakulására fontos jelentőséggel bír.  
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A szokások kialakítását folyamatos és következetes követelménytámasztással, segítségadással, 

rendszeres ellenőrzéssel, értékeléssel, példaadással valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk a tanulók 

magatartásának megfigyelését, és azok következményeinek megbeszélését, a gyermekek 

képessé tételét a harmonikus gyermek- és felnőtt kapcsolatok kialakítására, megtartására. 

Feladatunk továbbá az iskolán kívüli kötődések figyelemmel kísérése, a tanulók felkészítése - 

értelmi képességeiket figyelembe véve - a rossz és káros hatások felismerésére és azok 

elutasítására, valamint gyermekeink döntési helyzetbe hozatala, mellyel megalapozzuk 

kontrollált akaratuk kialakulását. 

A Kommunikáció és a Társadalmi ismeretek tantárgy keretében tanulóink elsajátítják a 

társadalmi érintkezés alapvető szabályait. Gyakorolják a verbális és nonverbális 

kommunikáció, gesztusok és az érzelmi megnyilvánulások értelmezését és kifejezését, az 

udvariassági szabályokat. Megismerik, hogy milyen szűkebb és tágabb közösségekbe 

tartoznak. Fejlődik önismeretük, kialakul a közösség iránt érzett felelősségtudatuk, megértik a 

közösségért végzett tevékenység fontosságát.  

Tudatosodik bennük a barátsághoz, a női-férfi kapcsolathoz kötődő érzelmek fontossága. 

Felkészülnek a felnőtt életben várható közösségi szerepekre. 

A Játékra nevelés tantárgy keretében szerepjátékokon keresztül sajátítják el a megfelelő 

közösségi viselkedésformákat. Szabályjátékok segítségével megtanulják a szabályok 

elfogadását, betartását, az egymásra figyelést, a türelmet.  

A közösségfejlesztés leghatékonyabb módja a példamutatás. A gyerekekkel foglalkozó 

felnőttek közösségi normái alapvetően meghatározzák az általuk irányított gyerekközösségek 

formálódását is.  

Bármilyen munkát végzünk, megtapasztalhatjuk, hogy igazi elégedettség érzésünk csak akkor 

van, ha azt maximális erőbedobással, képességeinket teljes mértékben kihasználva tesszük. Ha 

feladatunk jellege megkívánja, hogy másokkal közösséget vállalva oldjuk meg, tudnunk kell, 

hogy teljesítményünk elsősorban attól függ, mennyire vagyunk képesek azonosulni a közösség 

elképzeléseivel, céljaival. A többiekkel egy irányba haladva lendületük minket is magával 

ragad, egyre többre vagyunk képesek. Ezzel szemben, ha elképzeléseink eltérnek a fő 

irányvonaltól, energiáink felaprózódnak az önigazolásunkért folytatott küzdelembe, 

képességeinkhez képest alulteljesítünk. Nem lehet tehát közömbös számunkra, hogyan 

viszonyulunk annak a közösségnek a szemléletéhez, amelyben dolgozunk. 

Tudnunk kell, hogy a legtöbb közösség folyamatosan változik, átalakul. Ez azt jelenti, hogy a 

hozzá való viszonyunkat is állandóan felül kell bírálni. Tudom-e követni, el tudom-e fogadni a 

körülöttem zajló változásokat? Felveszem a tempót, vagy lemaradok, esetleg fékező erővé 

válok? Különösen igaz ez egy tantestületre, amely feladatánál fogva szoros kölcsönhatásban 

kell, hogy álljon a társadalmi mozgásokkal. Ha ezt nem teszi, léte értelme megkérdőjelezhető. 

Ez a tény kihívás elé állítja a pedagógusokat. Tudomásul kell vennünk, hogy lételemünk az 

állandó változás elfogadása. Bár vannak állandó értékek, mégis előfordulhat, hogy ami eddig 

megfelelő, sőt kifejezetten kiváló megoldásnak tűnt, az lehet, hogy mostantól fogva hatástalan. 

Könnyebb ezt elfogadni, ha nem kudarcként, hanem tapasztalatként éljük meg. 
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4.5 A PEDAGÓGUSOK HELYI, INTÉZMÉNYI FELADATAI 

 

Kötött munkaidő: heti 32 óra 

- neveléssel - oktatással lekötött munkaidő: heti 20 óra 

- kötött munkaidő fennmaradó része:  heti 12 óra 

A pedagógus a kötött munkaidőben köteles az iskolában tartózkodni, kivéve, ha az intézmény 

vezetője ezt másképpen rendeli el. 

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a helyi 

tantervben meghatározott tananyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, az egyéni fejlesztési 

tervben foglaltak figyelembevételével. 

 Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy  

• nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről. 

Ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni 

képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, 

• előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

• egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a 

gyermekeket, tanulókat, 

• a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről, 

• a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka-és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával,  

• a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

• az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve 

végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

• vállaljon felelősséget az általa használt munkaeszközökért, berendezési tárgyakért 

• sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját,és erről tájékoztassa 

az osztályfőnököt. Szükség esetén írjon pedagógiai véleményt az általa fejlesztett gyerekekről. 

• adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse (osztálynapló vezetése, tanmenet, egyéni 

fejlesztési tervek, felmérések elkészítése), ismerje meg a tanulók iratanyagát,  
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• az elrendelt helyettesítéseket tartsa meg 

• a tanulók igazolatlan hiányzásait jelentse az osztályfőnöknek 

• pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a szakmai munkaközösség 

munkájában, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, a tanórai 

foglalkozásnak nem minősülő egyéb feladatok ellátásában 

• évente legalább két alkalommal hospitáljon kollégáinál, szükség esetén irányított módon 

• igazgatói elrendelésre vegyen részt az iskolai szakmai dokumentumok kidolgozásában, ill. 

átdolgozásában 

• igazgatói elrendelésre lásson el mentori, gyakorlatvezetői feladatokat 

• teljesítse a számára előírt pedagógus-továbbképzéseket, folyamatosan képezze magát, vegyen 

részt szakmai tapasztalatcseréken, 

• határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

• őrizze meg a hivatali titkot, tartsa be a szakmai protokoll és a szakmai etikai kódex alapelveit 

• hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

• a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

• Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

 

4.6 OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 

• Az osztályfőnök megismeri tanítványai személyiségét, jellemét, családi hátterét, erre építve 

fejleszti önismeretüket, segíti a tanulóközösség kialakulását 

• Külön gondja van a hátrányos helyzetben élő vagy veszélyeztetett tanulókra. Kapcsolatot tart 

a tanuló érdekében a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, a család- és utógondozóval, 

pszichológussal. Javaslatot tesz segélyezésre. 

• Pedagógiailag indokolt esetben látogatást tesz a családnál, a gyermekotthonban, a 

kollégiumban.  

• Jelzi az igazgatónak az igazolatlan tanulói hiányzást, a tankötelezettségi törvény 

megsértésére utaló jeleket. 

• Indokolt esetben engedélyezi és igazolja a tanuló iskolából való hiányzását. 

• Javaslatot tesz jutalmazásra, kitüntetésre. 

• Együttműködik és rendszeresen konzultál az osztályban tanító tanárokkal, asszisztensekkel, 

koordinálja az ott folyó nevelő-oktató munkát. Óralátogatást végez az osztályába betanító 

pedagógusoknál és a nevelőtanárnál. 

• Osztályát kíséri a különböző rendezvényekre. 
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• Elvégzi az osztályfőnöki munkával kapcsolatos adminisztratív feladatokat (osztálynapló 

vezetése, tanmenet, egyéni fejlesztési tervek, osztályfőnöki munkaterv, felmérések, pedagógiai 

vélemények, a tanulók iratanyagának megismerése és naprakészen tartása, félévi/év végi 

értesítő, bizonyítvány elkészítése), az osztálynapló bejegyzéseinek mennyiségi ellenőrzését. 

• Dekorálja az osztálytermet az évszaknak és ünnepkörnek megfelelően. 

• Szülői értekezletet tart, kapcsolatot tart a szülőkkel. 

• Kapcsolatot tart az egészségügyi ellátást végző alkalmazottakkal. 

• Figyelemmel kíséri az osztályába járó tanulók tanórán kívüli tevékenységét, részt vesz ezek 

szervezésében. 

 

4.7 KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

 

Tanulóink értelmi képességei, és az életkori sajátosságok meghatározzák azokat a 

tevékenységeket, módszereket, melyekkel beilleszkedésüket az adott csoportba, illetve a 

következő szintű közösségbe elősegíthetjük.  

Kiemelt jelentőségű a szeretetteljes, barátságos, segítő légkör megteremtése, biztosítása 

számukra.  

A tanulók sikeres szocializációjának elősegítése érdekében fontos fejleszteni önkiszolgáló, 

önellátó képességüket, kommunikációs készségüket, alkalmazkodó képességüket, 

önfegyelmüket, aktivitásukat, hierarchia-tűrésüket, toleranciájukat, munkakultúrájukat. 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kötelességszegéseit fegyelmi büntetéssel nem 

szankcionáljuk.  

A társaik nevelőik ellen irányuló agresszív viselkedés körülményeit kivizsgáljuk, 

szakemberekkel, szülőkkel, nevelőkkel konzultálva döntünk következményeiről, amelyek 

lehetnek: terápiák, gyógyszeres kezelések, tilalmak. 

4.7.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

Tanulóink értelmi képességeinek sérültsége nem zárja ki azt, hogy harmonikus 

személyiségfejlődésük érdekében, ne ragadnánk meg azokat a lehetőségeket, melyek a bennük 

meglévő képességek, „tehetség” kibontakoztatását szolgálják. 

E tevékenységgel célunk az, hogy gyermekeinket sikerélményhez jutassuk, motivációjukat 

növeljük, fenntartsuk, olyan élményekhez juttassuk, melyek hozzájárulnak a kitartó 

munkavégzés, közösséghez tartozás, felelősségtudat, alkalmazkodó képesség, önbizalom 

kialakulásához. Fontosnak tartjuk, hogy minden tanuló képességei, érdeklődési köre szerint 

vegyen részt benne és az elvégzett munka örömforrás legyen számukra. 

A tehetség, képesség kibontakoztatásának színterei: 

• énekkar,  



27 
 

• szakkörök, 

• kézműves tevékenységek 

• kulturális versenyekre való felkészülés  

• ünnepélyekre való felkészülés, 

• sportversenyekre való felkészülés, azokon való részvétel  

• tanulmányi versenyekre való felkészülés, azokon való részvétel  

• tehetséggondozás a törvényi előírások által biztosított tanórán kívüli órakeretek 

felhasználásával 

• A fenti tevékenységek egy része intézményen belül zajlik, más részük az intézmény 

falain kívül, ezáltal bemutatkozási lehetőség adódik gyermekeink számára  

4.7.2 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek- és ifjúságvédelem felöleli az intézmény életének egészét azzal a céllal, hogy 

biztosítsa az itt élő, nevelődő gyermekek és fiatalok jogainak érvényesülését, megfelelő 

intézkedést tegyen a rászorulók érdekében, segítse elő a veszélyeztetettség megszüntetését. 

Az intézményünkbe kerülő gyermekek érdekében már az óvodába, iskolába való felvételük 

előtt több gyermekvédelmi, hatósági intézkedés történt, ezért a mi gyermekvédelmi munkánk 

speciális jellegű. 

Intézményünkben – a szervezet összetettsége, széles spektruma miatt – kétféle gyermek- és 

ifjúságvédelmi tevékenység folyik: 

• iskolai, kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelem,  

• gyermekotthoni család- és utógondozói munka.  

A jó gyermekvédelmi munka alapja, az itt dolgozó, a gyermekekkel foglalkozók közötti 

hatékony együttműködés, egymás megfelelő informálása.  

Fontos, hogy a veszélyeztető helyzetet minél hamarább felismerjük, és a felismerést minél 

gyorsabban kövesse a megfelelő intézkedés. 

Gyermekvédelmi tevékenységünkben rendkívül fontos a prevenció. 

A prevenció célja, hogy a megmaradt, még potenciálisan lehetséges készségeket, képességeket 

a szülőkkel együttműködve, megfelelő szociális biztonságban és szeretetteljes légkörben 

fejlesszük tanulóinknál, biztosítva ezzel a gyermek harmonikus fejlődését. 

E cél eléréséhez szükséges a gyermekek és szülők intézményen kívüli életének minél alaposabb 

megismerése. 

A megismerés egyik módja, eszköze a gyermekvédelmi szempontok szerinti szűrés, amely a 

szülők bevonásával minden óvodába és iskolába bekerülő gyermeknél folyamatosan szükséges. 

A szűrés alapján helyzetképet kapunk valamennyi gondozottunkról, amely még nem jelenti azt, 

hogy gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, de felhívja a figyelmet a fokozottabb 

odafigyelés szükségességére. 
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A felderítő munka szempontjai: 

• A család szerkezetének változásaiból adódó veszélyhelyzetek (válás, új élettársi 

kapcsolat, gyermekét egyedül nevelő szülő, stb.) 

• A gyermekek otthoni szociális körülményei (rossz lakásviszonyok, gondozatlanság, 

stb.) 

• A szülők, a család anyagi helyzete, megélhetési gondok, anyagi nehézségek (pl. 

munkanélküliség, rokkantság, létminimum alatti megélhetés). 

• A gyermek környezetében élő személyek életvezetéséből, személyiségéből eredő 

veszélyeztető tényezők jelenléte (alkoholizmus, brutalitás, deviancia, ideg- és 

elmebetegség). 

• Az intézményben ellátandó alaptevékenységeink mellett a feltárt veszélyeztetettség 

alapján határozzuk meg feladatainkat a gyermekek érdekében. 

A gyermekotthonban megvalósítandó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység célja: 

• Biztosítsa a gyermekotthonban élő átmeneti gondozott, ideiglenes hatállyal 

elhelyezett átmeneti nevelt, tartós nevelt gyermekek illetve utógondozott státuszban 

élő fiatal felnőttek jogainak, érdekképviseletének érvényesülését. 

• Elsődleges célunk azoknak a feltételeknek a megteremtése és folyamatos fenntartása, 

- intenzív családgondozással – amelyek biztosítják állami gondoskodásban élő 

gyermekeink családjukba történő visszakerülését, valamint erősítik a már meglévő szülő 

- gyermek kapcsolatot, az egymáshoz való érzelmi kötődés családösszetartó erejét. 

• Célunk egy olyan elfogadó empatikus légkör kialakítása, amely elősegíti, támogatja a 

szülők, hozzátartozók bírósági ítéletben, vagy gyámhivatali határozatban meghatározott 

jogainak és kötelességeinek maradéktalan érvényre jutását, megvalósulását. 

• Célunk gyermekeink családjának, hozzátartozóinak alkalmassá tétele problémáik 

megoldására. 

 

A fenti célok megvalósítása érdekében feladatunk: 

• Családgondozás keretében a megelőzés (prevenció), a további veszélyeztetettség 

felismerése, lehetséges okainak feltárása, a már kialakult veszélyeztetett helyzet minden 

részletre kiterjedő megismerése, enyhítése, kezelése illetve megszüntetése. 

• Az intézményen belül – már hagyományosan meglévő - gyermekvédelmi szemlélet 

szinten tartása, az új dolgozóknak belső gyermekvédelmi továbbképzés biztosítása. 

• Szoros és naprakész együttműködés az illetékes gyámhivatalokkal, Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a Gyermekjóléti Szolgálatokkal, Családsegítő 

Központokkal, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottságokkal, iskolákkal, gyermekotthonokkal, szülőkkel, külső kapcsolatokkal, stb. 
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• Gyermekeink érdekeinek képviselete, helyzetének valósághű bemutatása 

(tájékoztatás, javaslattétel) a fenti intézmények hivatalos fórumain, értekezletein 

(elhelyezési tanácskozás, éves felülvizsgálat, stb.) 

• Intézményünkön belül olyan információs – jelző és együttműködési – rendszer 

kiépítése, fenntartása és folyamatos fejlesztése, amely egyesíti a különböző szinteken és 

területeken dolgozó pedagógus és nem pedagógus munkakörben tevékenykedők 

együttgondolkodását és cselekvési egységét, fokozza probléma-érzékenységüket. 

Ennek erősítésére fontos a rendszeres team megbeszélések tartása, felkészítések, 

tájékoztatók szervezése. 

• A gyermekekről Egyéni gondozási- nevelési terv kidolgozása – a gyermekkel 

foglalkozó pedagógusok bevonásával -, ennek folyamatos aktualizálása, konkretizálása. 

• Rendszeres családlátogatásokkal, egyéni esetkezelésekkel, tanácsadással, illetve 

szükség esetén családterápiával erősítenünk kell a szülő-gyermek kapcsolatot 

(családtagok, rokonok felkutatásával, majd rendszeres kapcsolattartással elő kell 

segíteni, hogy az átmeneti nevelt gyermekek családjai alkalmassá váljanak gyermekük 

családba történő visszafogadására). 

• A családoknál kialakult szociális és anyagi problémák megoldásának segítése a 

rendelkezésünkre álló lehetőségek kihasználásával. 

• A gyermekek szabadidejének eltöltésében, hasznossá tételében segítjük a szülőket 

nyári táborok szervezésével, programok ajánlásával, tanácsadással. 

• A lakásotthoni elhelyezés preferálásával, biztosítjuk gyermekeink családias, személyre 

szabott, differenciált személyiségfejlődését, önálló életvezetésének kialakulását, 

szomatikus és mentális helyzetének megfelelő beilleszkedését a társadalomba. 

• A nagykorúság elérése előtt – szükséges esetben – a cselekvőképességet korlátozó, 

illetve kizáró gondnokság előkészítése feladatunk. 

• A nagykorúvá vált gyermekeink utógondozását, majd a Fővárosi Önkormányzat 

Értelmi Fogyatékosok Otthonába történő elhelyezését kiemelt feladatként kezeljük (a 

fenti otthonokkal folyamatos a kapcsolattartásunk). 

• A gyermekek ügyirataival kapcsolatos adminisztratív tevékenység (személyi anyagok, 

gyámügyi jelentések, egyéni gondozási – nevelési tervek, stb.) folyamatos vezetése, 

aktualizálása szükséges. 

• Továbbra is nagy odafigyelést igényelnek tanulóink a tekintetben, hogy a káros 

hatások (dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás, stb.), mint veszélyforrások ne 

jelenjenek meg közöttük. 

 

4.7.3 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Tanulóink képességei igen nagy eltéréseket, heterogenitást mutatnak.  

Célunk, hogy minden gyermek a szükségleteinek, speciális igényeinek megfelelő fejlesztésben 

részesüljön. 
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E célunk csak akkor valósulhat meg, ha a gyermekek képességeiket figyelembe vevő, 

differenciált foglalkozásban részesülnek osztálycsoporton belül, valamint egyéni/kiscsoportos 

foglalkozásban történik felzárkóztatásuk, fejlesztésük. 

A tanulók különböző fejlődési lehetőségei miatt szükségszerű a képesség szerinti differenciálás 

a tanórákon. Ennek érdekében az osztályfőnök minden év elején egyéni fejlesztési tervet készít 

a tanulókról, ezen kívül egyéni fejlesztési tervet készít még: a terápiás foglalkozást vezető 

logopédus, gyógytestnevelő, gyógytornász, egyéni fejlesztő, gyermekotthoni nevelő, stb. 

A törvényi előírások által biztosított habilitációs, rehabilitációs, tanórai ill. tanórán kívüli 

órakeretek felhasználásával intézményünkben az alábbi módon történik tanulóink 

felzárkóztatása: 

egyéni fejlesztés, habilitáció, rehabilitáció, felzárkóztatás, terápiás jellegű 

foglalkozások  

 

4.7.4 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Intézményünk egyik fontos feladata a tanulók szociális hátrányának enyhítése. E tevékenység 

alapja a naprakész, gondos helyzetfeltárás. Ezt a munkát a kompetenciával rendelkezők 

(gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, osztályfőnökök, nevelőtanárok, gyermekfelügyelők, 

gondozók) összehangoltan, egymást erősítve, kiegészítve tudják végezni. Kiemelt szerepet 

tölt be a szülőkkel való – bizalmon és segítőkészségen alapuló – kapcsolat. Ugyancsak 

lényeges a jó kapcsolat fenntartása más intézményekkel (pl. önkormányzatok, gyámügy, 

családsegítő szolgálatok, alapítványok stb.) is. 

Intézményünk az alábbi szociális és egészségügyi szolgáltatásokat tudja nyújtani: 

• rendszeres orvosi szűrés, ellátás, védőoltások, 

• gyermekfogászati szűrés és ellátás, 

• ortopédiai szűrés és ellátás, 

• pszichológiai tanácsadás, 

• pszichiátriai tanácsadás és terápia, 

• reggeli ügyelet biztosítása szülői kérelem alapján, 

• napi ötszöri étkezés biztosítása, 

• segélyezés támogatása, 

• szülői kérésre indokolt esetben tanítási szünetre is szakszerű felügyelet biztosítása. 

 

4.8 A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 
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Intézményünk a többi tanulótól külön nevel különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési 

igényű, középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulókat.  

A törvényben szabályozott módon - állapotukból adódóan - nem tudnak eleget tenni 

kötelességeiknek, illetve élni jogaikkal. A normalizáció és a participáció elvét figyelembe 

véve a diákönkormányzathoz eljuttatott információk akadálymentesítésével azonban, lehetővé 

válik, hogy tanulóink is részt vegyenek az őket érintő döntések meghozatalában.  

Ennek előfeltétele, hogy tanulóink tudjanak választani, hogy legyen véleményük, melyet meg 

tudnak fogalmazni, tudjanak egymással beszélgetni. További feltétele, hogy segítő tanáruk 

irányító, szervező munkájával folyamatosan segítse őket feladatuk ellátásában.  

A diákönkormányzatnak működéséhez saját szabályzatot kell kialakítani, melyet iskolánk 

nevelőtestületéből kialakított team készít el. 

A diákönkormányzat működését szabályozó dokumentum szerkezete:  

1. A diákönkormányzat felépítése: tagok, segítők 

2. Tisztségviselői 

3. Üléseinek időpontja 

4. Kapcsolattartása a tanulókkal, az iskola vezetésével 

5. Milyen kérdésekben nyilváníthatnak véleményt 

6. Az intézmény vezetés hogyan veszi figyelembe a diákönkormányzat véleményét, döntéseit 

Az SZMSZ és a házirend akadálymentessé tételében az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola diákjai segítik intézményünket. 

 

4.9 A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 

Kapcsolatrendszerünk elvi alapja, hogy három fő irányvonal figyelhető meg: 

• A meglévő kapcsolatok, melyeket évek óta táplálunk, alakítunk, segítünk.  

• Keressük az új kapcsolatokat. 

• Nyitottak vagyunk a bennünket megkeresőkkel szemben. 

4.9.1 Kapcsolat a szülőkkel 

A gyermek nevelésének két fő színterén, az intézményben és a családban összhangot, egységet 

kell teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek kell tartanunk a szülőkkel való 

harmonikus, jó kapcsolat kialakítását, ápolását. A nevelő-szülő kapcsolatnak a kölcsönös 

bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen kell alapulnia. Nevelési programunkat a 

szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani. 
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Sérült gyermekek ellátásáról lévén szó, speciális feladatként jelentkezik a gyermekek 

sérülésével kapcsolatos problémákban nyújtandó szakmai segítségnyújtás. Az a mód, ahogyan 

a szülők feldolgozzák magukban azt az élményt, hogy sérült gyermekük van, kihat a szülők 

viselkedésére, ami viszont befolyásolja a gyermek személyiségét. A sérült gyermek fejlesztését 

szolgáló legjobb pedagógiai eljárás sem lehet kielégítő, ha nem veszi figyelembe ezt a 

szempontot, ha nem törekszik arra, hogy a sérült gyermek szüleivel is törődjön, az ő 

segítségükre is számítson a nevelés folyamatában. A sérült gyermekek szüleinek fokozott 

mértékben van szükségük arra, hogy gyermekük neveléséhez szakszerű segítséget, útbaigazítást 

kapjanak. Ismernünk kell azokat a pszichológiai reakciókat, melyeket a sérült gyermek léte a 

szülőkben kivált, („túlgondoskodás”, elutasító magatartás) és azokat az érzelmi igényeket, 

amelyeket a szülők a gyermekükkel foglalkozó pedagógustól várnak.  

4.9.1.1 A szülőknek segítségére kell lenni abban, hogy: 

• elfogadják gyermeküket olyannak, amilyen, 

• reálisan ítéljék meg képességeit, 

• szociális boldogulását illetően megelégedjenek a fogyatékosság szabta lehetőségekkel, 

és ezen belül keressék gyermekük számára a legjobbat, 

• nyújtsanak olyan védő gondoskodást, amely a családon belül ellensúlyozza azokat a 

frusztrációs hatásokat, melyeket a sérült gyermek a társadalomban átél, 

• ne csak a fogyatékosságot vegyék észre gyermekükben, hanem a pozitív 

tulajdonságokat is. 

A segítségnyújtás feltételei: 

• A pedagógusnak el kell fogadni a gyermeket olyannak, amilyen. 

• Reálisan kell megítélni képességeit. 

• Pontosan ismernie kell a szociális boldogulás sérült gyermekek számára adott 

lehetőségeit. 

• Lehetőség szerint csökkentse az iskolában átélt frusztrációs hatásokat, ill. adjon 

eszközt a gyermekek kezébe ezek feldolgozásához. 

• Optimista, pozitívumokat felismerő és felhasználni tudó szemlélettel végezze nevelő 

munkáját. 

• Lássa be a szülőkkel való együttműködés szükségességét, szakmai felkészültséggel 

használja fel munkája során az együttműködés formáit és színtereit.  

Az együttműködés formái: 

Tájékoztatás (intézmény részéről) 

Tájékozódhat a szülő 

• az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott módszerekről, 

• gyermeke fejlődéséről, a felmerülő nevelési problémákról, 
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• a szociális boldogulás lehetőségeiről, 

• a gyermeket az iskolában ért frusztrációs hatásokról, azok következményeiről, 

• gyermeke pozitív tulajdonságairól, a nevelés eredményeiről. 

Tájékozódhat az intézmény: 

• a szülők véleményéről az iskola nevelési céljaival, feladataival, az alkalmazott 

módszerekkel kapcsolatban, 

• a szülőknek a fogyatékosság tényét elfogadó, ill. elutasító hozzáállásáról, 

• a gyermek képességeinek megítéléséről, 

• a szülők ismereteiről és igényeiről a szociális boldogulás lehetőségeivel kapcsolatban. 

 

4.9.1.2 Szülők bevonása az iskola közéletébe 

Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg: 

• A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője. 

• A szülő, mint az iskolai közélet szereplője. 

A szülő: 

• kérheti a napközi otthoni, kollégiumi ellátást, 

• jelezheti igényeit a tanórán kívüli foglalkozások megszervezésére, 

• reális tájékoztatást kérhet: 

1) a gyermek fejlődésével, sérültségével kapcsolatos kérdésekben, 

2) a gyermek szociális boldogulásának lehetőségeivel kapcsolatban. 

 

4.9.1.3 A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője  

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottnak kell lennünk, mely az iskolánkban folyó 

oktatási-nevelési feladatainknak sikerességét támogatja, erősíti, színesíti. 

Fel kell ismernünk és fel kell használnunk a sérült gyermek és szülő közti kapcsolat 

pozitívumait, hatékonyságunk növelése érdekében be kell vonnunk őket a speciális fejlesztő 

munkába.  

Terjesztenünk kell a gyermek életét befolyásoló, szülők által közvetített hasznos információkat. 

Nem szabad, hogy pesszimizmust váltson ki bennünk az együttműködés szülők részéről történő 

akadályoztatása (pl. gyermekük helyzetének irreális megítélése, eltérő kulturális közegből 

származó gyerekek szülei és a pedagógusok közti nézetkülönbségek stb.). 

Lehetőséget kell nyújtanunk a hasonló problémákkal küzdő szülők kapcsolattartására. El kell 

fogadnunk azt a tényt, hogy semmi sem köt össze jobban két idegen szülőt, mint a sérült 
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gyermekkel kapcsolatos számtalan élmény. Egy szülőcsoportnak hihetetlen össze- és megtartó, 

formáló, tanító ereje van. A szülők erős érzelmi támaszt jelenthetnek egymás számára, de nem 

elhanyagolható a kölcsönösen nyújtható, igénybe vehető, gyakorlati segítségnyújtás sem. 

Feladatunk színteret és igényeiknek megfelelő szakmai segítséget nyújtani ehhez. 

4.9.1.4 Az együttműködés megvalósításának színterei az iskolában 

A szülők egyéni lehetősége, hogy előzetes egyeztetés után, akár a tanítási órák előtt, akár azokat 

követően, bármely munkanapon a pedagógusokkal megbeszéljék problémáikat. Az intézmény 

vezetőit – azok munkarendjétől függően - előzetes bejelentkezésüket követően, vagy a nélkül 

is felkereshetik. 

A szülők az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

tájékozódhatnak: 

• iskolai szülői értekezleten 

• az előtérben elhelyezett hirdető táblán alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón,  

• az intézmény web oldalán 

• a KIFIR rendszerben 

A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, 

házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Intézményünkben a portai faliújságon 

kapnak tájékoztatást a szülők arról, hogy hol és mikor tekinthetnek bele az 

alapdokumentumokba. Emellett itt tájékozódhatnak az aktuális hírekről, információkról 

• az iskola honlapján, azon belül a tanévenként két alkalommal megjelenő Csalogány 

Oldalak iskolai újságban 

Az osztályfőnök tájékoztatja: 

• az osztály szülőértekezleteken, 

• üzenő füzeten keresztül  

• telefonos kapcsolattartással 

  

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgának: 

• Nyílt napok, melyeken az érdeklődő szülők részt vehetnek a délelőtti és délutáni 

tanítási órákon. Betekinthetnek az iskola belső világába, megfigyelhetik gyermekük 

iskolai tevékenységét. 

• Írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 

• Fogadó óra 

 

4.9.2 A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén az osztályfőnök,- mint pedagógus vezető – áll. 

4.9.3 Külső partnereink 
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Meglévő külső kapcsolatrendszerünk segítségével Intézményünk feladatainak ellátása 

érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk:  

• az Észak-Budapesti Tankerületi Központtal,  

• a kerület köznevelési intézményeivel,  

• a nevelő-oktató munkát, az intézmény működését közvetlenül vagy közvetve segítő más 

intézményekkel,  

• a társintézményekkel,  

• a Fővárosi és Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok Szakértői Bizottsági 

Tagintézményeivel,  

• a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás illetékes szerveivel,  

• a III. Kerületi Önkormányzattal,  

• az oktatásért felelős mindenkori minisztériummal, államtitkársággal,  

• ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral,  

• a III. kerület felnőtteket ellátó intézményével,  

• Speciális Olimpiai Szövetséggel,  

• különféle egyesületekkel, alapítványokkal (Salva Vita, Down Alapítvány, Kézenfogva 

Alapítvány, ÉFOÉSZ, AOSZ)  

• intézményünk Csalogány Alapítványával,  

• intézményünk – mint külső gyakorlóhely – segítséget nyújt, részt vállal a 

szakemberképzésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar) 

 

Az együttműködés formái:  

Együttműködő partnereink részt vesznek az iskolai élet számos területén:  

- szakmai rendezvényeken  

- tanulmányi és kulturális versenyeken  

- bemutató foglalkozásokon  

- szakmai nyílt napokon  

- nevelési értekezleteken és egyéb rendezvényeken  

- közös kirándulásokon.  

 

4.10 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 

Az intézményben a tanulóknak tanulmányaik alatt lehetőségük van osztályozó vizsgát, pótló 

vizsgát, valamint javítóvizsgát tenni. A készségfejlesztő iskolai tanulmányok a jogszabályok 

értelmében készségfejlesztő iskolai vizsgával zárulnak. A vizsgák minden esetben bizottság 

előtt zajlanak. 

 

4.10.1 Osztályozó vizsga 

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához:  

 engedély alapján egy tanév tananyagából, ha az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítette a 

tanulmányi követelményeket  

• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladják, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet; 
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• a tanuló igazolatlan mulasztásainak következménye lehet, hogy – ha húsz óránál többet 

mulasztott igazolatlanul – a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja. 

• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladják, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet; 

• ha a tanuló szakértői vélemény alapján, egyéni haladási terv szerint tanul  

 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 

A szülőket/gondviselőket a vizsga követelményeiről az osztályozó vizsga előtt minimálisan 60 

nappal, a vizsga helyéről és időpontjáról az osztályozó vizsga előtt minimálisan 30 nappal 

tájékoztatni kell. 

 

4.10.2 Pótló vizsga 

 

A tanuló pótló vizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról 

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel 

eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

A tanulónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a tanuló szándékos vagy gondatlan 

magatartására. 

Az intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye 

le, ha ennek a feltételei megteremthetők. 

A tanuló kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

4.10.3 Javító vizsga 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. A tanuló javítóvizsgát az intézményvezető által meghatározott időpontban, 

az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolájában alsó/felső tagozaton, a 

következő tantárgyakból lehet vizsgát tenni a tanulmányok ideje alatt:  

• Kommunikáció  

• Olvasás-írás  

• Számolás-mérés  

• Önkiszolgálás/Életvitel és gyakorlat 

 

A készségfejlesztő iskolában a következő tantárgyakból lehet vizsgát tenni a tanulmányok 

ideje alatt: 

• Kommunikáció  

• Számolás-mérés  

• Környezet-és egészségvédelem  

• Életvitel és gyakorlat  

 

4.10.4 Készségfejlesztő iskolai vizsga 

 

A készségfejlesztő iskolai kerettanterv szerint a tanulmányok elméleti és gyakorlati vizsgával 

zárulnak.  
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A képzés végén a tanuló előre összeállított tételsor alapján gyakorlati tevékenységet kísérően 

ad számot elméleti tudásáról. A gyakorlati vizsgán be kell mutatni egy készterméket vagy 

munkafolyamatot (lehet digitálisan rögzített is), amelyet a tanuló a legjobbnak tart saját munkái 

közül, egy elkezdett munkadarabon pedig folytatja a munkát, bemutatva gyakorlati ismereteit.  

 

A vizsgabizottság összetétele a gyakorlati tevékenységet oktató szakemberből, szakirányú 

végzettségű gyógypedagógusból és a bizottság elnökéből áll. 

 

A vizsgabizonyítvány minősítése:  

• kiválóan megfelelt – a tanuló az elméleti és gyakorlati vizsgán képes az önálló 

munkavégzésre, egyéni ötleteit felhasználja, korrigálja hibáit, a pontos és kitartó 

munkavégzésre törekszik,  

• jól megfelelt – a tanuló irányítás mellett képes a feladatok elvégzésére, munkájában 

körültekintő,  

• megfelelt – a tanuló segítséggel el tudja végezni az adott tevékenységeket, ha szükséges, 

képes segítséget kérni,  

• a képzésben részt vett – a tanuló segítséggel, balesetmentesen képes egyszerű 

munkafázist elvégezni. 

 

4.10.5 A vizsgák követelményei 

 

A tanulmányok alatti és a tanulmányokat lezáró vizsgák követelményeit a helyi tanterv 

tartalmazza. 

 

 

4.11 A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 

 

Az iskolatípusunkhoz való tartozást a Fővárosi és Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok 

Szakértői Bizottsági Tagintézményeinek szakvéleménye határozza meg.  

Az intézményünkbe történő felvételt a tanuló csoportokra az Alapdokumentumban 

engedélyezett létszám illetve a kollégiumi és gyerekotthoni férőhelyek száma határozza meg, a 

felvételről az intézményvezető dönt. Ebben az értelemben iskolánk bemenet szabályozott. 

Intézményünkbe a tanév során folyamatosan helyezhető és vehető fel új gyermek/tanuló. 

Az intézmény felvételi körzete Budapest. 

A készségfejlesztő iskolába a KIRA felületen keresztül történik a jelentkezés. A jelentkezés, a 

felvétel módját, a határidőket a Tanév rendjéről évente kiadott EMMI rendelet szabályozza. 

 

4.12 ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS TERV 

 

Az ismeretek elsajátítása a Környezetismeret tantárgy keretein belül történik.  

Hetedik évfolyamon a tanulók megismerkednek az elsősegélyládával. Megtanulják a felnőtt 

értesítésének szükségességét abban az esetben, ha környezetükben valakit baleset ér.  
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Nyolcadik évfolyamon tovább bővülnek ismeretei az elsősegélynyújtás témájában, lehetőségük 

van az elsősegélynyújtás elemeinek gyakorlására. A nyolcadik évfolyam végére a tanulóktól 

elvárt teljesítmény, hogy értelmi szintjüknek megfelelően tudjanak segítséget kérni. 

 

4.12.1 Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 

Intézményünkben, lehetőségeinkhez képest balesetmentesen kialakított környezetben, a 

baleseti veszélyforrások minimálisra csökkentése mellett, állandó felügyeletet biztosítva 

tartózkodnak tanítványaink. 

 

4.12.1.1 Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 
 

Célok: 

Tanulóink váljanak képessé – kísérettel, majd egyéni képességeik lehetőség szerinti 

kibontakoztatásával önállóan - iskolánk szűk és tágabb környezetében megfelelő fegyelemmel 

közlekedni gyalogosan és különböző közlekedési eszközökön. 

Ismerjék fel az alapvető veszélyforrásokat a közlekedésben, otthon és az iskolában. 

Elsősegélynyújtáskor minden esetben kérjék felnőtt segítségét. 

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

biztonságos környezet megteremtése és az állandó felnőtt felügyelet biztosítása. 

 

Feladatok: 

A biztonságos közlekedés elsajátítása (közterületen, járművön). 

Az intézmény területén tisztában legyenek a „szabad” és „tilos” tevékenységekkel. 

A tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok, házirend megismertetése és minden tanév elején 

ezek átismétlése sérülésspecifikusan. 

A tanórai és az egyéb foglalkozások során ki kell alakítani a tanulókban a biztonságos 

intézményi környezet megteremtésének készségét. 

A mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében is baleset-

megelőzési ismeretek átadása. 

Az elsősegélynyújtó doboz tartalmának, használatának megismertetése. 

Az elsősegélynyújtó helyek jelzésének, szimbólumának tanítása.  

 

4.12.1.2 Személyi higiéné 

 

Cél: 

A társadalmilag elfogadott, a személyes higiéniához szükséges testápolási szokások kialakítása, 

különös figyelmet fordítva a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókra. 

 

Feladatok: 

• A személyes higiéné elvárásainak, ismereteinek, alkalmazásának elsajátíttatása, 

beépítése a különböző tantárgyakba, műveltségi területekbe:  

Önkiszolgálás,  

Életvitel és gyakorlat,  

Társadalmi ismeretek és gyakorlat,  

Környezetismeret,  

Etika,  

Osztályfőnöki óra,  

Testnevelés és sport. 
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• Az alapvető tisztálkodási szokások, (pl.: rendszeres kézmosás, rendszeres ebéd utáni 

fogmosás) kialakítása. 
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5.  HELYI TANTERV 

 

5.1 KERETTANTERVEK MEGNEVEZÉSE 

 

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

 

11.2. melléklet Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. 

évfolyam)  

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/kozep/index_sni_kozep.html (2017. 08.13.) 

 

11.4. melléklet Kerettanterv a készségfejlesztő iskolák számára 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16220-2R.pdf (2017.08.13.) 

 

59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja  
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5.1 [Új] KERETTANTERVEK MEGNEVEZÉSE Új (2020. Módosítás) 

 

Kerettanterv a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 1-8. évfolyam 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok 
(2020.07.01.) 

 

Közismereti kerettantervek a készségfejlesztő iskolák számára 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok 

(2020.07.01.) 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő 

iskola 9–10. évfolyamának közismereti kerettanterve 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok 

(2020.07.01.) 

 

Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 

11–12. évfolyamának közismereti kerettanterve 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok 

(2020.07.01.) 

 

Készségfejlesztő (gyakorlati) kerettantervek a készségfejlesztő iskolák számára 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok 

(2020.07.01.) 

 

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok 

(2020.07.01.) 

 

 

 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_9_10
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_9_10
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_11_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_11_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kerettantervek_keszsegfejleszto_iskolak_szamara
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/kollegiumi_alapprogram_0406.docx
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
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5.2 TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK A HELYI TANTERVBEN 

 

5.2.1 Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók Általános Iskolájának tantervi 

óraszámai 

 

 

  

A nevelés-

oktatás-

fejlesztés 

területei 

Tantárgy alsó tagozat felső tagozat 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti Heti Heti Heti Heti Heti Heti Heti 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5 5 

Olvasás-írás 2 2 3 3 4 4 2+1 2+1 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 2 2 2 2 3 3 3 3 

Játékra nevelés 2+1 2+1 2+1 2+1     

Társadalmi 

ismeretek 

    1+1 1+1 2+1 2+1 

Életvitel és 

gyakorlat 

 

Önkiszolgálás 2+1 2+1       

Életvitel és 

gyakorlat 

  2+1 2+1 2+1 2+1 3+1 3+1 

Természeti 

környezet 

Környezetismeret     1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-

alakítás 

3 3 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

      1 1 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5   

Testnevelés       5 5 

Szabadon tervezhető órakeret: 

egyéni fejlesztés 

3 3 3 4 4 4 4 4 

Összesen 25 25 25 26 28 28 31 31 
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5.2.1 [Új ] A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók Általános Iskolájának tantárgyi 

struktúrája és a hozzájuk tartozó óraszámok 

Új (2020. Módosítás) 
 

Műveltségi terület Tantárgy 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5 5 

Olvasás-írás 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

2 2 3 3 4 4 2+1 2+1 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

2 2 2 2+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - - 1 1 1 1 

Hon- és népismeret - - - - - - 1 - 

Etika - - - - - - - 1 

Természettudomány és 

földrajz 

Környezetismeret - - - - 1 1 2 2 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-alakítás 

(Vizuális kultúra) 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Technológia Digitális kultúra - - - - - - 1 1 

 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Mozgásnevelés 

(Testnevelés) 

5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés - - - - - - 5 5 

Osztályfőnöki 
(Közösségi nevelés) 

- - - - 1 1 1 1 

Egyéb 

 

Önkiszolgálás 2+1 2+1 - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 2+1 2+1 2+1 2+1 3 3 

Játékra nevelés 2 2 2 2 - - - - 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 3 3 3 2 2 

Összesen 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

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

egyéni képességeinek megfelelően átcsoportosíthatók. 
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5.2.2.1 A Készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyam tantervi óraszámai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A nevelés-

oktatás, fejlesztés 

területei 

Tantárgy 9-10 évfolyam 

9.  10.  2 tanéves 

óraszám 

Heti Heti 180/év 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 5 5 360 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 5 5 360 

Társadalmi 

ismeretek  

1 1 72 

Etika 1 1 72 

Osztályfőnöki óra 1 1 72 

Életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

Életvitel és 

gyakorlat  

4+1 4+1 288 

Gyakorlati képzés 

előkészítése 

2+1 2+2 144 

Természeti 

környezet 

Környezet- és 

egészségvédelem 

2+1 2+1 144 

Művészetek Ének-zene 1,5+0,5 2 126 

Ábrázolás-alakítás 2 2 144 

Informatika Információs 

eszközök 

használata 

2 2 144 

Testnevelés Testnevelés 5 5 360 

 Szabad időkeret 3,5 4 270 

Összesen 35 36 2556 
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5.2.2.1 [Új ] A készségfejlesztő iskola tantárgyainak struktúrája és a hozzájuk tartozó 

óraszámok 9-10 osztály 

Új (2020. Módosítás) 

 

 

Műveltségi terület 

 

Tantárgy 

Heti óraszám 2 tanéves 

óraszám 
9. évfolyam 10. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

5 5 360 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 
5 5 360 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

Állampolgári ismeretek 1+1 1+1 144 

Természettudomány és 

földrajz 

Környezet- és 

egészségvédelem 

(Természettudomány) 

2+1 2+1 216 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 144 

Ábrázolás-alakítás 

(Vizuális kultúra) 
2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 2 2 144 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 
1 1 72 

 

Egyéb 

Életvitel és gyakorlat 4+1 4+1 380 

Gyakorlati képzés 

előkészítése 

 

2 

 

2 

 

144 

 Szabad időkeret 3 3 216 

Összesen 34 34  

 

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

tanulók egyéni képességeinek megfelelően átcsoportosíthatók. 
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5.2.2.2 Készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyam tantervi óraszámai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A nevelés-

oktatás, fejlesztés 

területei 

Tantárgy 11-12 évfolyam 

11.  12.  2 tanéves 

óraszám 

Heti Heti 180/év 

Anyanyelv és 

kommunikáció 

Kommunikáció 

 

2 2 144 

Társadalmi 

környezet 

Számolás-mérés 

 

1,5+0,5 1,5+0,5 144 

Etika 1 1 72 

Osztályfőnöki óra 1 1 72 

Természeti 

környezet 

Környezet- és 

egészségvédelem 

1+1 1+1 72 

Testnevelés Testnevelés 

 

5 5 360 

Szabadon 

választott 

 1,5 1,5 108 

Közismeret 

összesen 

 13 13 936 

Gyakorlati 

tevékenység 

Készségfejlesztő 

kerettantervek 

20 20 1440 

Szabad készségfejlesztő időkeret 2 2 144 

Készségfejlesztő időkeret összesen 22 22 1584 

Összesen 35 35 2520 
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5.2.2.2 [Új] A készségfejlesztő iskola tantárgyainak struktúrája és a hozzájuk tartozó 

óraszámok 11-12 osztály 

Új (2020. Módosítás) 

 
 

Műveltségi terület 

 
Tantárgy 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

 

Heti Heti 2 éves 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 
irodalom) 

2 2 144 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

1 1 72 

Természettudomány 

és földrajz 
Környezet- és 

egészségvédelem 

(Természettudomány) 

1 1 72 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 
Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 

1 1 72 

Szabad időkeret 2 2 108 

Közismeret összesen 12 12 864 

Gyakorlati 

tevékenység 
Készségfejlesztő 

kerettantervek 

 

20 

 

20 

 

1440 

Szabad készségfejlesztő időkeret 2 2 144 

Készségfejlesztő időkeret összesen 22 22 1 584 

 
Összesen 

 
34 

 
34 

 
2 448 

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

tanulók egyéni képességeinek megfelelően átcsoportosíthatók. 

 

  



48 
 

 

5.2.3 A kollégiumi kötelező csoportfoglalkozások éves óraszámai 

 (A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja szerint) 

 

TÉMAKÖR 
1–8. 

évfolyam 

9. 

 évfolyam  

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 

Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 
2 2 2 2 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 
1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés  1 1 2 2 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés  
2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 
2 2 2 2 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
2 2 2 2 3 

Médiatudatosságra 

nevelés  

1 1 1 1 1 

  22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 
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5.2.3 [Új] A kollégiumi tematikus foglalkozások éves óraszámai 

Új (2020. Módosítás) 

 

(A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja szerint) 

 

Kollégiumi 

csoportfoglalkozások 

keretterve témakörök 

 

1-8. 

évfolyam 

9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés 
2 2 2 2 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 
1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 

Testi és lelki 

egészségre nevelés 
2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 
2 2 2 2 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
2 2 2 2 3 

Médiatudatosságra 

nevelés 
1 1 1 1 1 

Összesen: 22 22 22 22 20 
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5.3 A TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 

Az évenként megjelenő tankönyvkínálatból a következő szempontok alapján kell a 

tankönyveket kiválasztani: 

 A tankönyv legyen igényes, vonzó külsejű, figyelemfelhívó, jó minőségű papírból és 

kötésben, kívánatos a kapcsos, lapokra szedhető megoldás. 

 A tankönyv tartalmában, információiban, az ábrák kivitelezésében, a szöveg tartalmi 

megfogalmazásában igazodjon a tanulók sajátos igényeihez. 

 Az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek. 

 Fontos a tankönyvhöz kapcsolódó feladatlap. 

 A tankönyv ne legyen zsúfolt, legyen áttekinthető, jól olvasható betűtípussal szedve. 

 A tanulást segítő kézikönyvek sok képpel, törekedjenek a megfigyelés segítésére, a 

folyamatok és történések megértésére. 

 Lehetőség szerint elektronikus adathordozón rögzített hang- és képanyag is álljon 

rendelkezésre. 

 A tankönyvcsomagban legyenek az iskola és a helyi közösség sajátosságait tükröző 

kiadványok. 

 A tankönyvek a rendeletben engedélyezett tanulók számára helyettesíthetőek fejlesztő 

eszközökkel. Ezeknek a kiválasztásánál a tanulók egyéni szükségleteit kell figyelembe 

venni. 

 

A tankönyvválasztást a nevelőtestület tanévenként felülvizsgálja és minden szakmai és 

pénzügyi lehetőséget figyelembe véve hoz döntést. 

Az iskola tankönyveit az iskolai könyvtárban, illetve a tanulócsoportokban kell őrizni a helyi 

tanulásszervezési sajátosságok miatt. 

A speciális igényű tanulók számára lehetőleg olyan munkafüzetet kell használni, amely a 

figyelem, a koncentráció, a finommotorika és az esetleges észlelési zavarok kompenzációs 

igényét kielégíti. 

A taneszközök legyenek lényeget mutatóak, színesek, figyelem felhívóak, jól tisztíthatóak, 

igényes kivitelűek. 

A konkrét eszközválasztást rá kell bízni a gyermekcsoportot legjobban ismerő pedagógusra. 

Nagy szerepe van a pedagógus kreativitását tükröző saját készítésű szemléltető eszközöknek. 

A nagyfokú fejlődésbeli lemaradás és a konkrétumokhoz való kötődés indokolja, hogy az 

iskolában speciális taneszközök a játéktárgyak, valamint a mindennapi élet használati tárgyai 

is. 
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5.4 A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 

FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 

5.4.1. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók fejlesztését átfogó területek 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott értékekre, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. 

Alapelveiben, céljaiban illeszkedik a Nat-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt 

fejlesztési területekhez. 

A nevelés, oktatás, fejlesztés tartalmai a Nat tanulási területeihez részben igazodva, de a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók sajátosságait figyelembe véve a következők: 

 Anyanyelv és kommunikáció 

  Társadalmi környezet 

  Életvitel és gyakorlati ismerete 

  Természeti környezet 

  Művészetek 

  Informatika 

  Testi nevelés. 

 

A fejlesztés középpontjában olyan képességek kialakítása áll, amelyek elősegítik, hogy 

a) a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél önállóbban el tudják látni; 

b) a tanulók környezetükben képesek legyenek minél önállóbban és minél szélesebb 

körben tájékozódni; 

c) fejlődjenek a tanulók szociális és kommunikációs képességei, megfelelően tudják 

azokat használni; 

d) a tanulók ismerjék meg közvetlen tárgyi és személyi környezetüket, és képesek 

legyenek benne tevékenykedni, valamint azt alakítani is; 

e) a tanulók ismerjék önmagukat, értékeiket és erősségeiket, valamint határaikat. 

Mindezekben a tanulók céltudatosságra és az egyéni sajátosságaikhoz alkalmazott önállóságra 

tegyenek szert – tudjanak dönteni is. 

 

5.4.2 Kulcskompetenciák fejlesztése 

Az értelmileg akadályozott tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni módon valósulhat meg. Mindazonáltal a 

fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen érvényesülniük kell. 
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Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen való sikerességet is. 

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes kompetenciaterületek nem 

elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

5.4.3 Alapkompetenciák 

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását, a köznevelésben eltöltött egész idejét 

áthatja az alapkompetenciák fejlesztése.  

Abban az esetben, ha ezeknek a kompetenciáknak valamelyike nem vagy nehezen fejleszthető 

a szokásos célkitűzések mentén (pl. verbális önkifejezés, szövegértő olvasás), az egyén 

képességeihez igazodó korrekciós-terápiás támogatásra van szükség (pl. kiemelten sok 

közvetlen tapasztalatszerzés, augmentatív kommunikáció). Ahol a speciális módszerek sem 

vezetnek eredményre, kompenzációt kell biztosítani (pl. alternatív kommunikáció, képes 

napirend, az egyén számára jól értelmezhető és követhető vizuális jelzések, piktogramok, 

iránymutatók, vezetőcsíkok elhelyezése, felfestése a téri tájékozódáshoz.  

Elengedhetetlen a személyre szabott, egyéni felméréseken alapuló tanulási utak meghatározása 

és tágabb időkeretbe helyezése. 

5.4.3.1 A tanulás kompetenciái 

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

várható el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a 

fejlesztést kis lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához 

igazodva. Különös figyelmet kell fordítani a motiváció kialakítására, illetve fenntartására, az 

én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a 

szűkebb, majd tágabb környezetben való eligazodás, a közösségi részvétel különféle 

szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb életvitel kialakítása. 

5.4.3.2 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a 

Nat vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi 

gondolkodási műveletek hatékony működéséhez. 

Elsődleges a kommunikációs szándék felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák 

hatékony alkalmazása mind a megértés és információszerzés, mind az önkifejezés tekintetében. 

Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok alapja, a szociális készségek fejlesztése szempontjából is 

kiemelten fejlesztendő terület.  

A más nyelvekkel való ismerkedés opcionális, sok értelmileg akadályozott tanuló esetében nem 

megvalósítható. Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és 

általános adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. 

5.4.3.3 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, 

illetve a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések.  
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A hamis információk kiszűrése, valamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében 

fokozottan figyelmet kell fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” internetes tartalmak 

felismerésére, a megfelelő kapcsolati személytől való segítségkérésre, a támogatott 

döntéshozatal gyakorlására. 

 A verbális kommunikációra képtelen tanulók esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt 

alkalmazunk különféle infokommunikációs-eszközöket. 

5.4.3.4 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők az értelmileg 

akadályozott tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, 

a látókör szélesítésére, az elemi kritikai érzék, óvatosság alakítására, miközben meg kell tartani 

/ki kell alakítani a környezet iránti nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű logikai 

összefüggések felismerése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való 

hatékony előhívása és alkalmazása. 

 

5.4.3.5 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az értelmileg akadályozott ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy 

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

Az egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes 

jóllétnek is egyik alapja. A saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a 

viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési készség kialakítása/alakítása, a társas 

kapcsolatok szabályrendszerének megismerése kiemelten fejlesztendő.  

Cél a harmonikus, reális önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező személyiség 

kibontakoztatása. 

Fontos a helyes önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges 

életmód), a tanuló önmaga és környezete iránti igényesség kialakítása.  

Kiemelten fontos, hogy a tanuló érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és 

szexuális nevelést biztosítsunk, mint az önazonosság, én-tudatosság integráns része.  

Mint minden nevelésben, kisebb korban a szokások kialakítása van inkább előtérben, de az 

értelmileg akadályozott tanulóknál is fontos, hogy fokozatosan megtanulják az önálló 

felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, hogy a tanuló felismerje a lehetőségek és 

lehetséges következmények közötti összefüggéseket, tudja, hogy mit jelent a következmények 

vállalása, és felismerje, hogy mikor van szüksége segítségre a lehetséges következmények 

feltárásában (támogatott döntéshozatalra való felkészítés). Ez leginkább konkrét 

élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

 

5.4.3.6 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú 

megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok értelmileg akadályozott ember 
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számára az önkifejezés alapvető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori 

foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének 

egyik módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően teljesítő tanulók 

tehetséggondozására. 

 

5.4.3.7 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben feleltethetők meg a Nat 

leírásának.  

Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló különféle területeken 

próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének megfelelő 

elfoglaltságot végezhet.  

Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott tevékenység jelentőségének 

belátása, a munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési normák gyakorlása.  

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

munkavállalóként megilletik.  

A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok célirányos megismertetése is 

szükséges.  

Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív 

megoldások lehetőségei között. 

 

A kiemelt fejlesztési területek és kulcskompetenciák fogyatékossági típusonkénti ismerete 

minden kolléga számára kötelező. A kiemelt területek és kulcskompetenciák fejlesztése 

komplexen áthatja a tantárgyi és a tanítási órán kívüli egyéb fejlesztési területeket. 

 

5.5 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSA 

 

A mindennapos testnevelés iskolánkban a Nkt. 27. § (11) pontjában megfogalmazott törvényi 

előírás szerint valósul meg. 

A testnevelés órákat az egyes évfolyamok osztályainak sávosan szervezzük. A testnevelő 

tanárok év eleji felmérések alapján fejlettségi szint szerint csoportokba sorolják a tanulókat. 

Párhuzamosan folynak a tornacsarnokban a szárazföldi illetve az uszodában a vizes 

foglalkozások. 

A szabadidős tevékenység keretében a pedagógusok az Intézmény adottságait kihasználva 

szerveznek mozgásos játékokat, sportversenyeket, kirándulásokat a tanulók számára. 
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5.6 A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI 

MÓDJAI 

 

Iskolatípusunkban tanulóink teljesítményének értékelése specifikus, fejlesztő értékelés. 

Teljesítményük gyakran ingadozó, nem a valós tudást tükrözi, mert verbalitásuk rossz – esetleg 

nem is értékelhető, - az emóciók nagymértékben befolyásolják. 

Objektív értékelés ezért csak folyamatos információgyűjtéssel lehet, mellyel ellenőrizhetjük a 

tanulók személyiségének fejlődését, az oktatásban való előrehaladását. 

 

5.6.1 Az ellenőrzés  

5.6.1.1 Az ellenőrzés módszerei: 

 megfigyelés, 

 feladatlapok, 

 tevékenységtesztek (PAC), 

 szituációs gyakorlatok,  

 versenyek. 

 

A tanév elején - az egyéni fejlesztési terv elkészítését megelőzően - felmérjük minden tanuló 

aktuális állapotát.  

5.6.1.2 Az ellenőrzés szempontjai:  

 megjelenés,  

 kommunikáció (befogadó nyelvi készség, kifejező nyelvi készség),  

 nagymozgás,  

 finommotorika,  

 adaptív gondolkodás   

 szociális-, érzelmi terület,  

 önkiszolgálás.  

 

Ennek alapján, a tanév végén megállapíthatjuk, hogy milyen mértékben sikerült megvalósítani 

a fejlesztési tervet és milyen fejlődést tapasztaltunk.  

5.6.2 Az értékelés 

5.6.2.1 Az értékelés elvei:  

 a legkisebb teljesítmény vagy a teljesítményre tett erőfeszítés se kerülje el figyelmünket, 

 minél gyakrabban éljünk a pedagógiailag pozitív értékeléssel, ez pozitív motivációként 

is hat, 

 az értékelés során a tanulók egyéni képességeit, az abban bekövetkezett változást 

vesszük alapul.  

 

5.6.2.2  Az értékelés célja:  

 a tanuló minősítése, 

 visszajelzés a szülőnek, az iskolának a tanuló előrehaladásáról, a hiányosságokról. 
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5.6.2.3 Az értékelés szempontjai: 

 a tanuló önmagához viszonyított fejlődése, 

 a képességek minőségi és mennyiségi változása, 

 az ismeretek elsajátítása, 

 a tanulók szociális viselkedésének alakulása, 

 a tanulónak az iskolai követelményeken túlmutató tudása, más tevékenységekben 

megmutatkozó képességei. 

 

5.6.2.4 Pedagógusaink feladata az értékelés során: 

 a tantárgyi követelményrendszer egységes értelmezése, 

 folyamatos ellenőrzés, értékelés alkalmazása, 

 objektív, ugyanakkor segítő szándékú és nevelő hatású értékelés, 

 az értékelés rövid időn belül kövesse az értékelt teljesítményt. 

 

5.6.2.5 Az értékelés módja: 

Félévi és tannév végi értékelés és minősítés: 

Félévkor a tanulók félévi értesítőt, a tanév végén bizonyítványt kapnak.  

 

Az általános iskolai, készségfejlesztő iskolai minősítések: 

Általános iskola: 

Két tanévre tervezett 1. osztály:  

félévi értesítő az 1. év végén 

bizonyítvány a 2. év végén 

2-8. osztály félévkor félévi értesítő, év végén bizonyítvány 

Minősítés módja: 

1. osztály félévi értesítő, év végi bizonyítvány: szöveges értékelés 

2. osztály félévi értesítő: szöveges értékelés, év végi bizonyítvány: osztályzat 

3-8. osztály félévi értesítő, bizonyítvány: osztályzat 

Készségfejlesztő iskola: 

9-12. osztály félévi értesítő, bizonyítvány: osztályzat 

 

Szöveges értékelés és minősítés fokozatai: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített  

felzárkóztatásra szorul. 
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Kiválóan teljesít a tanuló, ha a tantervi követelményeknek kiválóan eleget tesz. Ismeri, érti a 

tananyagot, abban jól tájékozódik és alkalmazza megszerzett tudását. Tanulási tevékenységét 

motiváltan, kreatívan végzi. Önállóan, megfelelő tempóban dolgozik. Munkái igényesek, 

esztétikusak. 

Jól teljesít a tanuló, ha a tantervi követelményeket apróbb hiányosságokkal teljesíti, 

alkalmazásnál, számonkérésnél időnként rávezetést igényel. A tanulás folyamatában 

aktivizálható. Önálló munkavégzésében több alkalommal irányítást igényel. Munkái igényesek, 

esztétikusak. 

Megfelelően teljesít a tanuló, ha a tantervi követelményeket pontatlanul, hiányosan teljesíti, 

ismeretei felidézésében segítséget, esetleg eszközhasználatot igényel. Ismeretei pontatlanok, 

felszínesek. Teljesítménye, figyelme, aktivitása hullámzó. Hiányosságai pótlásában kevéssé 

motivált. 

Felzárkóztatásra szorul a tanuló, ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz 

eleget, továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

Feladattudata kialakulatlan. Figyelemkoncentrációja alacsony szintű, rövid ideig tartó. Tanulási 

motivációja alacsony szintű. Nem képes önálló feladatvégzésre. 

A tudás értékelésének és minősítésének fokozatai: 

jeles (5) 

jó (4) 

közepes (3) 

elégséges (2) 

elégtelen (1)  

 

5.6.2.6 A kiemelkedő tanulói teljesítményt dicsérettel jutalmazzuk.  

A jutalmazás módja: 

Egyéni: 

 osztályfőnöki dicséret,  

 szaktanári, nevelőtanári dicséret, jutalom,  

 nevelőtestületi dicséret 

 

Csoportos: 

 kirándulás 

 külső programok 

 

A jutalmazásra javaslatot tehet: 

 osztályfőnök, 

 szaktanár 

 nevelőtanár,  

 a gyermekekkel közvetlen kapcsolatban álló intézményi dolgozók. 
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Ha a tanuló egyéni adottsága, fejlettsége lehetővé teszi, a szakértői bizottság véleményét is 

figyelembe véve a tantestület javaslata alapján, tanév során osztályozó vizsgát tehet, és felsőbb 

évfolyamba léphet.  

 

5.6.2.7 Tanévközi értékelés 

A tanév során folyamatosan szóban, vagy a tanár által választott egyéb módon értékeljük 

tanulóinkat. 

Iskolánkban az értékelés elsődlegesen a tanuláshoz való pozitív viszonyt, a motiváltságot, a 

közösséghez tartozás megerősítését segíti. Hozzájárul az önismeret alakításához, az 

önelfogadáshoz. 

A szóbeli és írásbeli értékelés, ellenőrzés komplex egységet alkot, esetenként más tevékenységi 

formákat is jelent. 

Diagnosztikus értékelést alkalmazunk a különböző pedagógiai döntések, beavatkozások, 

fejlesztések, a tanítás–tanulás valamely nagyobb egységének megkezdése előtt: 

 tanév elején tanmenetek, fejlesztési tervek készítésekor 

 egy-egy új tanuló érkezésekor 

 tantervi téma megkezdésekor. 

 

Az így a kapott információk képet adnak arról, milyen feltételekkel (hiányok, kiemelkedő 

ismeret, követelményekhez való megfelelés) indíthatjuk az adott folyamatot. 

Formatív értékelés a tanulási – tanítási folyamat elősegítője, amely lehetővé teszi számunkra 

a tanulási hibák és nehézségek feltárását, a differenciált javítás és pótlás megalapozását, az 

alkalmazott módszerek hatékonyságát. 

Lezáró (szummatív) mérést, értékelést végzünk a tanulási folyamat nevezetesebb 

szakaszainak zárásakor: 

 témazáráskor 

 félévkor és tanév végén 

 

A tanév eleji ismétlést követően felmérésben ellenőrizzük a különböző tantárgyakban 

elsajátított ismeretek szintjét. Félévkor és év végén felmérésben ellenőrizzük a tanév adott 

szakaszának eredményességét a tantárgyakból. A felmérések eredménye a félévi és az év végi 

minősítés kialakításakor döntő fontosságú lehet. 

Az írásbeli beszámoltatásoknál figyelembe vesszük tanulóink terhelhetőségének korlátait. 

 Hosszabb szünet utáni első tanítási napon nem élünk az írásbeli beszámolás 

lehetőségével. 

 Azoknál a tanulóinknál, akiknél az írásfejlődés akadályozott, az íráskészség szintje nem 

éri el az adott osztályfok követelményét, lehetővé tesszük a szóbeli feleletet. 

 Azon tanulóknál, akiknél az olvasási készség szintje akadályozza a feladat megértését, 

szintén lehetővé tesszük a szóbeli feleletet. 
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 Tanulóink minden tantárgyból –amennyiben fejlettségi szintjük lehetővé teszi- szóban 

is felelnek, hogy kommunikációs kultúrájuk fejlődését folyamatosan kontrollálhassuk, 

fejleszthessük. 

 A szóbeli beszámoltatások elvárásai igazodnak a tanuló egyéni képességeihez, ha a 

szóbeli kommunikáció akadályoztatott alkalmazzuk az alternatív, augmentatív 

kommunikáció eszközeit, illetve egyénileg kialakított kommunikációs csatornákat is. 

 Minden esetben a gyermek önmagához mért teljesítményének értékelése történik meg. 

Ha kell kérdésekkel, segédeszközökkel (képi támogatás) segítjük a tanuló feleletét. 

 

A különböző tanulásszervezési eljárások szükségessé és lehetővé teszik a tanulók értékelésének 

sokoldalúságát: 

 a pedagógus értékelheti az anyaggyűjtést, 

 a csoportban végzett munkát, 

 vagy az egyes projektek végén létrejött produktumot is. 

 

A szülök tájékoztatása a tanulók előmeneteléről  

Történhet szóban:  

 szülői értekezleten, fogadóórákon, egyéni beszélgetések során. 

  

Történhet írásban: 

 az üzenő- és a tájékoztató füzetben, bizonyítványban. 

 

Történhet elektronikus úton: 

 a KRÉTA rendszeren keresztül. 

 

Félévkor a tájékoztató füzetben, tanév végén a bizonyítványban adunk információt a szülőknek. 

A minősítést (szöveges értékelés vagy érdemjeggyel történő értékelés) a KRÉTA rendszerben 

jelezni kell, a szülő kérésére be kell írni a tájékoztató füzetbe is, hogy a szülő rendszeresen, de 

legalább havonta egyszer információt kapjon gyermeke tanulmányi előmeneteléről. 

A minősítés formái megegyeznek az iskolai dokumentumokba bejegyzettekkel. 

 

5.7  A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

5.7.1 A magatartás és a szorgalom értékelése célja és szabályai: 

 A magatartás és a szorgalom értékelési rendszere segíteni kívánja tanulóink komplex 

személyiségfejlődését, szocializálódását, a tanulás, a munka értékként való kezelését. 

 Tanév közben, a tanulók magatartását és szorgalmát rendszeresen értékeljük tanítási 

órákon, tanórán kívüli foglalkozáson. 

 A szóbeli és az érdemjegyes minősítés havi gyakorisággal történik. 

 Egyezményes jelekkel (pl.: pontokkal, csillagokkal) is jelezzük tanulóink és szülei felé 

véleményünket, észrevételeinket. 
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 Az ellenőrző munkába törekszünk a tanulókat is bevonni, hogy az értékelés reálisabb, 

tanulók számára érthető, elfogadható legyen. 

 Az egyes tanulók magatartási és szorgalmi érdemjegyét az osztályfőnök dönti el az 

osztályban dolgozó pedagógusok véleményének összegzésével. Ellentétek esetén az 

érdemjegyről az osztályozó értekezlet hoz döntést. 

 A magatartás, a szorgalom értékelésénél maximálisan figyelembe vesszük az 

önmagához képest elért pozitív változást, fejlődést, amelynek szóban és írásban történő 

dokumentálással adhatunk nagyobb hangsúlyt. 

 Minden esetben figyelembe veendő a tanuló sajátos nevelési igénye, fizikai, kognitív és 

érzelmi állapota. 

 

5.7.2 Az értékelés, minősítés mérlegelendő elvei: 

 a tanuló magatartásában, szorgalmában mutasson fejlődést 

 a legszűkebb közösségét fogadja el 

 társait ne zavarja 

 képességeinek megfelelően vegyen részt a közösség életében, munkájában 

 a közösség szabályait tartsa be 

 

5.7.3 Az értékelés, minősítés formái: 

5.7.3.1 A tanuló magatartásának, szorgalmának tanévközi értékelése: 

Tanulóink magatartásának, szorgalmának értékelése a tanév során szóban elhangzó vagy az 

osztályfőnök által a tanulók képességeihez igazodó rendszer alapján történő értékelést, 

reagálást jelent.  

5.7.3.2 A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, minősítése a félévi 

értesítőben és a bizonyítványban: 

5.7.3.2.1 A tanulók magatartásának értékelése, minősítése esetében:  

 példás (5) 

 jó (4) 

 változó (3) 

 rossz (2) 

Példás (5):  

Az iskola írott és íratlan szabályainak maradéktalanul és folyamatosan eleget tesz, 

iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató.  

Tanáraival, a felnőttekkel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias. 

Segíti társait a közösségi és tanulmányi munkában. 

Jó (4):  

Az iskola írott és íratlan szabályait a legtöbb esetben betartja. 

A felnőttekkel és társaival udvarias. 

Tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget. 

Változó (3) 

Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be. 

Tanórai és iskolán kívüli magatartásával kapcsolatban többször merül fel kifogás. 

Időnként udvariatlan felnőttekkel és társaival, előfordul, hogy megbízhatatlan. 

Van osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetése. 
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Rossz (2) 

A házirend előírásait rendszeresen megsérti. 

Felnőttekkel udvariatlan és gyakran tiszteletlen, társaival becstelenül, durván, 

veszélyesen bánik, gyöngébb társait bántja, csúfolja. 

Fegyelmezetlen az óra alatt és az órán kívül is. 

 

5.7.3.2.2 A tanuló szorgalmának értékelése, minősítése esetében:  

 példás (5) 

 jó (4) 

 változó (3) 

 hanyag (2) 

 

Példás (5) 

Képességeihez mérten mindig figyel az órán, felszerelése hiánytalan, feladatait 

gondosan végzi, munkái esztétikusak. 

A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatot. 

Aktív részt tanórán kívüli programon, versenyeken. 

Jó (4) 

Felkészülten vesz részt a tanítási órán, felszerelése rendes, munkáit általában gondosan 

végzi. 

Önálló munkára könnyen motiválható. Óra alatt túlnyomó részt aktív. 

Változó (3) 

Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. 

Felszerelése időnként rendetlen, munkáit nem mindig végzi kellő gondossággal. 

Feladatai elvégzését esetenként elmulasztja, s nem is igyekszik azok pótlására. 

Nehezen vehető rá önálló feladatvégzésre. 

Hanyag (2) 

Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, feladatait rendszeresen nem 

végzi el. A szükséges ismereteket sem hajlandó elsajátítani. Munkáit felületesség, 

igénytelenség jellemzi. 

 

5.7.4 A példamutató magatartást és szorgalmat dicsérettel jutalmazzuk. 

A magatartás, szorgalom dicséretének formái: 

 Jó magatartásáért dicséretben részesítem. 

 Kiemelkedő szorgalmáért dicséretben részesítem. 
 

5.8 A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

5.8.1 A csoportbontás elvei 

Intézményünkben a készségfejlesztő iskola osztályainak gyakorlati képzésében, az összevont 

osztályokban és a délutáni foglalkozásokon alkalmazunk csoportbontást. 

5.8.1.1 Csoportbontás a készségfejlesztő iskolában: 
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 A tanulók fogyatékosságából fakadó tanulási és motoros jellemzők miatt 4 fő felett a 

gyakorlati tevékenységeknél az osztályokat tanulócsoportokra bontjuk. 

 

5.8.1.2 Csoportbontás az összevont osztályokban: 

 Az általános iskola alsó és felső tagozatának összevont osztályaiban (értelmileg 

akadályozott és autista tanulók osztályaiban) is szükség lehet csoportbontásra, ha más-

más tantárgyak oktatása zajlik. 

 

5.8.1.3 Csoportbontás a délutáni foglalkozásokon: 

 Csoportbontás szükséges lehet a délutáni foglalkozások szervezéséhez is, hogy a 

fejlesztés a leghatékonyabb módon és a tanuló érdeklődésének, képességeinek 

megfelelően (tehetségfejlesztés), valamint a tanulói terhelhetőséget figyelembe véve 

ideális létszámmal, változatos tartalommal folyjon. 

 A tanórán kívüli foglalkozások közé tartoznak a tanévben meghirdetett, szervezett 

témákhoz kapcsolódó foglalkozások, kulturális programok, előadások és a témanapi 

szervezett foglalkozások is. Ezek a foglalkozások is járnak csoportbontással. 

 

5.8.2 Az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Intézményünkben a tanulók fejlődését, hasznos szabadidő-eltöltését szolgáló egyéb 

foglalkozások a következők: 

 napközis foglalkozások 

 szakkörök 

 felzárkóztató foglalkozások 

 sportkörök 

 tanulmányi, valamint kulturális versenyekre való felkészítés (időszakos) 

 énekkar 

 

Az egyéb foglalkozások csoportjait 5-13 főig szervezzük, általában az életkorok, osztályfokok 

szerint. Ez alól kivétel a különböző érdeklődés és képességek szerinti csoportszervezés. pl. 

Szakkörök, sportkörök csoportjai 

 

5.9 EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

 

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő egészségvédelmi és környezetvédelmi 

szemlélet kialakítására. Ez a nevelési folyamat az óvodába lépéstől a készségfejlesztő iskola 

elvégzéséig tart. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink sajátos, korcsoportjuknak megfelelő 

élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált egészségnevelésben, 

környezeti- és fenntarthatóságra nevelésben részesüljenek. 

5.9.1 Egészségnevelési elvek 

 Alapelvünk, hogy személyes példamutatásunkkal hassunk tanulóink szemléletére. 
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 A tananyag feldolgozásánál fontos szerepet kap az intézményen kívüli 

tapasztalatszerzés, az intézmény szűkebb és tágabb, épített és természeti 

környezetének közvetlen megismerése.  

 A gyerekek sajátos igényeihez igazodva kiemelt szerepet kap a játékos formában történő 

ismeretszerzés, az egészségnevelési játékok. 

 A fenntarthatóság elvei és gyakorlata, az egészségvédelem meghatározó szerepet kap a 

napközis, a kollégiumi, a gyermekotthoni és az egyéb tanórán kívüli tevékenységekben. 

Napi szinten és hosszú távon is kihat az intézmény életének minden területére. 
 

Az egészségnevelési elvek részletesen a Nevelési Programban olvashatóak. 

 

5.9.2 Környezeti nevelési elvek 

Napjainkban a tudatosan, világra nyitott szemlélettel élő ember egyik fontos személyiségjegye 

a természeti és épített környezetéért való tenni akarás, a fenntartható környezet megóvása 

melletti elköteleződés. 

Intézményünk valamennyi dolgozója kiemelten fontos feladatának tekinti tanulóink 

környezettudatos magatartásának kialakítását, a természet szépségeit felismerő, óvó felnőttekké 

való nevelését. 

Mivel intézményünk Budapesten, egy világvárosban található, így különösen fontosnak tartjuk, 

hogy gyermekeink megtanuljanak környezeti értékeket teremteni, és a már meglévőkről 

gondoskodni. 

5.9.2.1 Alapelveink 

 Az értelmi fejlődés eltérő sajátosságaival élő tanulóink pozitív érzelmi odafordulással, 

felelősséggel éljenek természeti környezetükben. 

 Az intézményi komplex gyógypedagógiai fejlesztés hatására kialakított 

munkaképességek lehetővé tegyék az integrációt a társadalmilag hasznos, 

környezetvédelmi munkavégzésben. 

 Fontos, hogy megtanulják tanulóink: miként kell gazdálkodni a környezetünk 

erőforrásaival. 

 A választott programok, alkalmazott módszerek hangsúlyosan fejlesszék a tanulók 

szociális képességeit, és lehetőséget adjanak új környezetvédelmi ismeretek 

megszerzésére. 
 

5.9.2.2 Általános céljaink 

 Érték és szokásrendszer kialakítása, személyes aktivitás fokozása. 

 Tanulóink ismerjék fel, az őket körülvevő természet jelenségeit, elemi ok-okozati 

összefüggéseit, szépségeit. 

 Minden lehetőség kihasználása a tanórán kívüli, gyakorlati irányultságú 

ismeretszerzésre, amely megalapozza a személyes felelősségen alapuló, 

környezetkímélő, takarékos életvitelt. 
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 Tanulóink felkészítése arra, hogy tudásszintjükhöz mérten megértsék a természet, a 

társadalom, a gazdaság terén mutatkozó fenntarthatósági problémákat, felkeltve az 

igényt az egészséges életmódra, a szűkebb lakókörnyezet értékeinek megóvására. 
 

5.9.2.3 Kiemelt céljaink 

 Környezettudatos magatartás készségeinek, képességeinek kialakítása. 

 Tantárgyi ismeretek elsajátítása, gyakorlatorientált támogatása, ismeretek alkalmazása. 

 Környezetük, saját személyük iránti igényesség belső elvárásának kialakítása. 

 Az energiatakarékosság, a hulladékgazdálkodás öko-szemléletű fontosságának 

megismerése, alkalmazása. 

 Együttműködési képesség fejlesztése. 

 „A gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” elv alapján mintát, tapasztalatot 

nyújtani tanulóinknak a szűkebb, iskolai, otthoni, lakóhelyi környezetben a 

környezetvédelemmel kapcsolatos gondok, problémák észrevételére, cselekvő 

beavatkozásra. 

 Megtanítani, személyes tapasztalatot szerezni a környezeti konfliktusok kezelésére; 

érzékennyé, motiválttá tenni a feladatok elfogadásában. 

 

5.9.2.4 Kialakítandó képességek, készségek a cél elérése érdekében: 

 Problémamegoldó gondolkodás 

 Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

 Kreativitás 

 Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

 Kommunikáció, médiahasználat 

 Állampolgári részvétel és cselekvés 

 Értékelés és mérlegelés készsége 

 

5.9.2.5 A környezeti nevelés feladatai: 

 Intézményi és csoport szokásrendszerek tervezése, kialakítása. 

 A természet szépségeinek, jelenségeinek megismerése tanórákon, tanórán kívüli 

tevékenységek alkalmával. 

 Személyes, nevelői példamutatás. 

 A cselekvéses tapasztalatokon nyugvó lehető legönállóbb ismeretszerzés, és támogatott 

kutatómunka szorgalmazása. 

 Az intézmény kertjének, környezetének gondozása. 

 Kiskunmajsa-Tajó táborhely természeti és épített környezetének gondozása. 

 Veszélyeztető tényezők, környezeti ártalmak bemutatása tanórákon, szervezett 

ismeretterjesztő programokon. 

 Praktikus újrahasznosítási ismeretek tanítása, alkalmazása. 

 Természeti veszélyhelyzetek figyelemmel kisérése, ismertetése, tájékozódás a világ 

természeti jelenségei között. 

 Környezetünkben élő védett állatok, növények ismerete, téli madár- és állatvédelemi 

ismeretek, gyakorlatorientált támogatása. 

 Tudatos vásárlói szokások egyéni képességek szerinti kialakítása. 

 Energiatakarékosság lehetőségeinek ismertetése, ismeretek gyakorlati alkalmazása. 
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 Programszervezés az intézményben és a környezeti nevelés egyéb helyszínein. 

 Kapcsolattartás külső partnerekkel. 

 Programok anyagi erőforrásainak tervezése, biztosítása. 

 Testi-lelki egészség tudatos kialakítása. 

 A tanulási folyamat változatos terepen, korszerű pedagógiai módszerekkel (páros, 

csoportos, kooperatív, projekt) valósuljon meg. 

 Valamennyi tanulási tevékenység építsen a tanulók előzetes tudására és segítse a 

környezettudatos magatartás kialakulását. 

 Pályázatokba, felhívásokba, környezetvédelmi témájú vetélkedőkbe, akciókba 

bekapcsolódva megtapasztalni a szűkebb és iskolán kívüli környezet tenni akarását és 

tenni tudását, összefogását. 

 Kirándulások, erdei iskolák szervezésekor a környezeti nevelés lehetőségeinek, 

tervezése, megvalósítása. 

 Megemlékezés a környezetvédelemmel kapcsolatos világnapokról: a Takarítási 

Világnapról, a Gyalogló Világnapról, az Állatok Világnapjáról, a Föld napjáról, a 

Madarak és fák napjáról és a Környezetvédelmi Világnapról. 
 

5.10  A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 

 

 Tiszteletben tartjuk az ember méltóságát és önrendelkezési jogát. 

 Előítélet, hátrányos megkülönböztetés nélkül végezzük munkánkat. Nem 

különböztetünk meg, és nem utasítunk vissza faji, nemzetiségi, vallási és egyéb okok 

miatt senkit. 

 Tanulóink helyzetével nem élünk vissza. 

 Minden esetben tanulóink érdekeit képviseljük. 

 Tanulóinkhoz, illetve azok törvényes képviselőihez fűződő szakmai viszonyunkat 

semmiféle előny megszerzésére nem használjuk fel. 

 Nem használjuk fel a kapcsolatot politikai vagy vallási meggyőződés befolyásolása 

érdekében sem. 

 

5.10.1 A pedagógiai tevékenység alapelvei  

 Minden pedagógiai tevékenységet végző dolgozó az alábbiak alapján köteles 

megszervezni és végezni munkáját: 

 A gyermekek, tanulók személyiségi jogait tiszteletben kell tartani. 

 Egyetlen gyermek, tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, színe, neme, 

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

bármilyen más oknál fogva. 

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

fogyatékosságának megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön. 

 Minden gyermek, tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket; 

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

képességeinek, tehetségének kibontakoztatását. 

 Rendszeres kapcsolatot kell tartania a szülőkkel/gondviselőkkel, a családokkal. 
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 A gyermek, tanuló számára biztosítani kell, hogy nevelése és oktatása biztonságos és 

egészséges környezetben folyjon; óvodai nevelési és iskolai tanulmányi rendjét 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsuk ki. 

 Az intézménynek együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más 

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

gyermek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és 

megszűntetését. 

 Segíteni, illetve biztosítani kell a tanulói szervezetek, a diákönkormányzat létrejöttét és 

működését. 

 Biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt nyilváníthassanak 

az őket érintő kérdésekben. 

 Különleges figyelmet kell fordítani a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

feladatokra. 
 

5.10.2 Az egyenlő bánásmód érvényesülésének területei 

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

teljes körű érvényesülését. 

Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul kell 

kitűzni az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű 

gyerekek, tanulók hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében 

az intézmény minden tevékenysége során. 

 

5.10.2.1 Az óvodai és az iskolai területeken egyaránt: 

 a beiratkozásnál, 

 a fejlesztésben és a tanítási-tanulási folyamatban, 

 a gyerekek/ tanulók egyéni fejlesztésében, 

 az értékelés gyakorlatában, 

 a fegyelmezés, büntetés és jutalmazás gyakorlatában, 

 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

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

társadalmi környezettel. 
 

5.10.2.2 Az iskolai területen: 

 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

 a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

 a tanórán kívüli tevékenységekben. 
 

5.10.3 Az egyenlő bánásmód megsértésének következményei 

 Az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében, aki faji, vallási, egészségi, szociális 

helyzete, nemi identitása vagy orientációja, fogyatékossága miatt hátrányosan 

megkülönbözteti bármelyik ellátott óvodás gyermekünket, iskolai tanulónkat, az ellen 

fegyelmi eljárást kell indítani. 

 Szükség esetén egyéni és csoportos foglalkozásokat, továbbképzéseket kell tartani. 
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5.10.4 A kötelezettségek teljesítéséért felelősek: 

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

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

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

intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést. Az egyenlő 

bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. 

 Az intézményvezető-helyettes felelős az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó 

esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

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

és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes 

nevelést, oktatást, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon 

részt vegyen.  

 A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy az esélyegyenlőség sérülése 

esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

 Minden dolgozónak, valamint az intézménnyel kapcsolatban állóknak, valamint 

szolgáltatást nyújtóknak felelőssége, hogy ismerje az esélyegyenlőséget biztosító 

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

intézmény vezetőségével és tantestületével. 

 

5.10.5 Az esélyegyenlőség megvalósulását biztosító feladatok:  

 Az intézmény pedagógusainak munkájuk során: fel kell ismerni, és fel kell tárni a 

gyermekek, tanulók problémáit, meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell 

nyújtani a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát. 

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

azokat a gyermekre ható károsodásokat, amelyek egészséges személyiségfejlődését 

megzavarják, vagy meggátolják; másrészt segítse azoknak a pozitív hatásoknak az 

érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag is értékes 

képességeinek kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez. 

 

5.10.6 Az esélyegyenlőség megvalósításának intézményi szinterei 

5.10.6.1 Az óvodai és az iskolai területen egyaránt: 

 a családi életre történő nevelés, 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 az intézményi étkezési lehetőségek, 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 habilitációs, rehabilitációs, felzárkóztató foglalkozások, 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 az intézményi könyvtár, valamint az intézmény más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni, vagy csoportos használata, 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése. 
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5.10.6.2 Az iskolai területen: 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés, az egyéni képességekhez igazodó tanórai 

tanulás és tanórán kívüli tevékenység megszervezése, 

 az informatikai és infokommunikációs eszközök használata, az Internet hozzáférés 

biztosítása, és ezek értelmes, a célnak megfelelő, biztonságos és etikus használatának 

megtanítása, 

 élet és pályatervezés, 

 egyéni és csoportos tehetséggondozó foglalkozások. 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, 

 a pedagógusok, a NOKS munkatársak és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai. 

 

 

5.11 EGÉSZ NAPOS ISKOLA 

 

5.11.1 Az egész napos iskola elve: 

Délután négyig blokkokban váltják egymást, ritmikus rendszerben a tanórák és a tanórán kívüli 

tevékenységek, utóbbi lehet szabad játék, ebéd stb. Vagyis a tanórák nem csak délelőtt vannak, 

hanem délután is. Az egész napos iskolában a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek 

egymásra reflektálnak, és az utóbbiak kiegészítik, pluszt adnak az előbbiekhez, de 

semmiképpen nem további tananyag formájában. A plusz lehet játékos elmélyítés, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás: kinek mire van szüksége. De mindezt úgy, hogy mégis a nap 

egésze egységes keretet alkosson, és a reggel nyolc órától délután négy óráig folyó pedagógiai 

tevékenységnek legyen egy meghatározott célja és iránya. 

 

5.11.2 Az egész napos iskola célja: 

 

 a jogszabályban előírt tanórák megtartása 

 a közösség építése 

 a szociális tér kiszélesítése 

 az egyén lehetőségeinek megteremtése. 

 

Olyan hely, ahol a gyerekeket, és a szüleiket célzó szolgáltatás is helyet kap.    

 

5.11.3 Az egész napos iskola feladatai: 

 

 A tanórák tananyagának megerősítése új szempontú megközelítéssel, más 

módszerekkel. 

 Képesség-kibontakoztatás, differenciálás és felzárkóztatás.  

 Egészséges életmódra, környezetvédelemre önkiszolgálásra nevelés.  

 Az általános tájékozottság, a szocializáció fejlesztése.   

 Az érzelmi élet és az etikus viselkedés fejlesztése. 

 Esztétikai nevelés, kreativitás fejlesztése az évszaknak, ünnepkörnek megfelelő 

dekorációk készítésével. 
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 Az önállóság kialakítása, fejlesztése, az étkezés, a személyi higiénia, az öltözés 

vetkőzés, a WC használat területén. 

 Felkészítés minél önállóbb életvitelre, a képességeknek megfelelő önrendelkezésre 

nevelés. 

 A közösségi beilleszkedés segítése. 

 Kölcsönös segítségnyújtásra nevelés. 

 Az agresszió hatékony kezelése, problémás helyzetek megoldása, konstruktív 

együttműködéssel. 

 Szexuális életre nevelés az életkornak megfelelő szinten, az iskola pszichológus 

bevonásával. 

 Balesetvédelmi és bűnmegelőzési ismeretek átadása érdekében foglalkozások 

tervezése, szervezése. 

 A szabadidő tartalmas eltöltésére nevelés változatos programok tervezésével, 

szervezésével. 

 Együttműködés a tanulókkal foglalkozó összes intézményi munkatárs, és a szülők 

között. 

 

5.11.4 Az egész napos iskola szervezése 

Az 1-8. évfolyamon, a kötelező tanórai foglalkozások utáni időszakban a tanulók számára 

folytatódik az egységes napirend alapján szervezett, strukturált, csoportos tevékenység, a 

napközis foglalkozás a tanítási órák szervezésének megfelelő csoportokban. 

 

 

5.12 AZ INTÉZMÉNYVÁLTÁS VALAMINT A TANULÓ ÁTVÉTELÉNEK 

SZABÁLYAI 

 

Óvodánkban, iskolánkban, készségfejlesztő iskolánkban, kollégiumunkban, 

gyermekotthonunkban az intézményi Alapdokumentum értelmében középsúlyosan értelmi 

fogyatékos gyermekeket/tanulókat nevelünk, oktatunk.  

Az intézményváltáshoz, az átvételhez a Fővárosi vagy Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok 

Szakértői Bizottsági Tagintézményeinek szakvéleménye szükséges, mely tartalmazza a 

gyermek/tanuló diagnózisát és Intézményünk kijelölését.  

 

Az Intézményünkbe történő felvételt a tanuló csoportokra az Alapdokumentumban 

engedélyezett létszám illetve a kollégiumi és gyerekotthoni férőhelyek száma határozza meg, a 

felvételről az intézményvezető dönt.  

 

Az intézmény felvételi körzete Budapest. Elsőbbséget élveznek az Észak Budapesti Tankerületi 

Központ körzetében állandó tartózkodási hellyel rendelkező gyerekek/tanulók. 

 

Intézményünkbe a tanév során folyamatosan helyezhető és vehető fel új gyermek/tanuló. 

 

A gyermekek/tanulók átvételének adminisztrációja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

történik (intézmény kijelölés, papíralapú intézmények közötti értesítés, elektronikus 

nyilvántartás KIR rendszer). 
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5.13 AZ INTÉZMÉNYBEN ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIAI 

MÓDSZEREK 

 

A nevelési-oktatási folyamatában teljességgel figyelembe vesszük a tanulók sérülés specifikus 

szükségleteiből fakadó sajátos nevelési igényét, ezért az egyedi sajátosságokhoz igazított 

differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazásával végezzük a gyógypedagógiai 

tevékenységet. 

Kiemelten hangsúlyt kap az életkészségek kialakításához a tevékenységközpontú tanítási-

tanulási gyakorlat fejlesztése és az egymástól való tanulás, valamint digitális írástudás. 

A szociális integráció megvalósítására, a programokban rejlő nevelési-oktatási lehetőségek 

kihasználására színházlátogatások, nyári táborok, múzeumlátogatások, más nevelési-oktatási 

intézménnyel közösen szervezett programok megvalósításával törekszünk. 

5.13.1 Az alkalmazott módszerek kiválasztásának szempontjai: 

 a tanulók életkori sajátosságai, előzetes tudása, szokásrendje 

 a tanulók értelmi sérülésének mértéke, specifikumai 

 nevelési-oktatási céljaink 

 a tehetséggondozás lehetőségei 

 a szociokulturális háttér ismerete 

 a tanulóközösség jellemzői 

 

Tanóráinkon a tanítási-tanulási folyamat eredményessége érdekében törekszünk a már bevált, 

klasszikus módszerek mellett, a sajátos, új módszertani eljárások terápiák elsajátítására, 

alkalmazására. 

5.13.2. Tanóráinkon alkalmazott módszerek: 

 A tapasztalati, cselekvésbe ágyazott tanulás lehetőségét biztosító tevékenykedtetés, a 

kísérletezés, a játék. 

 A tevékenységen alapuló felfedeztető tanulás. 

 A kooperatív technikák különböző elemei 

 A témaheteken alkalmazott projektorientált módszerek 

 Meixner Ildikó Dyslexia prevenciós olvasás-írás tanítási módszerének alkalmazása 

 Múzeumpedagógia  

 Az IKT eszközökkel támogatott tanítás-tanulás, mely segíti a megértést, tudásmélyítést, 

motivál, életközeli helyzeteket teremt, segíti a nehezített kommunikációt, valamint 

számos lehetőséget biztosít az önálló ismeretszerzésre. A digitális eszközök 

szabályozott alkalmazásával hatékonyan fejleszthetőek területünkön is a kognitív 

funkciók, a logika, a problémamegoldó, és a kritikus gondolkodás. 

 A mélyebben érintett, illetve autizmussal élő gyermekek, tanulók részére a Snoezelen- 

terápiás szobában multiszenzoros és relaxációs fejlesztés folyik. 

 Alternatív és augmentatív kommunikáció 
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5.13.3 Az alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK): 

Intézményünkben a verbális kommunikációban súlyosan akadályozott gyermekek és tanulók 

kommunikációjának fejlesztésére használjuk. 

Az augmentatív kommunikáció kiegészíti a meglévő verbális kommunikációt, az alternatív 

helyettesíti azt. 

Használható továbbá a beszédindítás segítésére. 

Alapvető célja a kommunikációs kedv felkeltése, megfelelő eszközök alkalmazásával az 

önkifejezés lehetőségeinek megteremtése, és gyakorlása. Az ismeretsajátítás, fogalmi 

gondolkodás is jobban fejleszthetővé válhat. 

 

Az AAK fejlesztés eljárás várható eredménye: 

A kognitív fejlődés-szimbólumképzés, fogalomalkotás, véleménycsere- 

megkönnyítheti a beszéd tanulását. 

Az érzékelési, észlelési funkciók fejlődnek. 

A viselkedés megváltozása-sztereotípiák, apátia, autoagresszió, visszahúzódás 

leépülése. 

A motorikus képességek fejlődése. 

Pozitív érzelmi állapot 

Kommunikációs képességek fejlődése. 

Szociabilitás fejlődése. 

Lehetővé válik az önkifejezés. 

 

5.13.4. Tervezett terápiák, módszerek: 

 ULWILA-jellegű ének és zeneoktatás 

Speciálisan középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek zeneoktatására kifejlesztett 

módszer helyi alkalmazása. A kottát a színek egyeztetésével működő rendszer 

helyettesíti. 

 Kutyaterápia 

A terápia során a legnagyobb hangsúlyt az érintés kapja. 

A kutya sokoldalú terápiás hatást fejthet ki, jelenléte minden gyermekre ösztönzőleg és 

jutalomértékűként hat, a kutya környezeti katalizátorként elősegíti a kapcsolatfelvételt 

és a kooperációt, lehetővé válik a gyermekek figyelmének tartós fenntartása. A kutya 

irányítása az események fölötti kontroll és kompetencia érzését váltja ki a gyermekből. 

Fejlődik a gyermekek mozgáskoordinációja és nyelvi kifejezőkészsége. Érzékenyebbé 

válnak a környezetükben élő személyek és háziállatok szükségleteire. A terápia célja az 

elmaradást mutató területeken való fejlesztés erős motivációval. 

 Lovas foglalkozások 

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

lóval való foglalkozás, a lovaglás és a lovas torna sportelemeinek tanítása. 

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

akarati funkciók befolyásolása, szocializáció elősegítése 

 Művészeti terápia 

Célja a képzőművészeti alkotómunka során megvalósuló személyiségépülés. 

A rendszer tevékenységtartalmát a művészeti alkotómunka, illetve az ehhez szükséges 

képességek fejlesztése adja. 

 Mese terápia 
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5.14 A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK (ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY A 

GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ) ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA 

 

Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók értékelése az iskolai fejlesztés során jellemzően 

nehézséget jelent a nevelési, a tanítási-tanulási folyamat eredményességének megragadására.  

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének klasszikus formái nem 

alkalmazhatóak. Nem elsősorban az ismereteket, azok meglétét vagy hiányát ellenőrizzük, 

értékeljük, hanem az adaptív területek fejlődését, a készségek, képességek, kompetenciák 

változását.   

  

5.14.1 A tanulók fejlődési tendenciáinak nyomon követésére alkalmazott eljárások 

(diagnosztikus értékelés): 

 folyamatos megfigyelés,   

 szociális és személyiségfejlődés mérése a PAC (Pedagógiai Analízis és Curriculum) a 

tanuló fejlettségéhez és életkorához igazodó változatát használjuk:   

- PAC-1 : 6-16 éves és idősebb középsúlyosan értelmi fogyatékos személyeknél  

- PAC-2 : 16 évnél idősebb serdülő és felnőtt korú középsúlyosan értelmi fogyatékos 

személyek számára  

 tantárgyi témaköröket lezáró kompetencialisták, feladatlapok,   

 tantárgyi mérőlapok,  

 versenyek, vetélkedők.  

  

A szakértői vélemény, a mérés és a gyógypedagógiai megfigyelés alapján egyéni fejlesztési 

tervet készítünk a habilitációs-rehabilitációs fejlesztéshez.    

 

5.14.2 A tanórai munka értékelése (fejlesztő/formatív értékelés): 

5.14.2.1 Az értékelés elvei:  

 Tanulóink minden megnyilvánulását, teljesítményét értékeljük. 

 Az értékelés alapja a gyermek önmagához mért fejlődése, teljesítménye.  

 A megerősítés közvetlen kapcsolatban van a teljesítménnyel, időben is.   

 Az értékelés fejlesztő jellegű, pozitív, aktivizáló, megerősítő. 

 

5.14.2.2 Az értékelés célja:  

 A tanulót a tanulás folyamatában, a készségfejlesztés, az ismeretelsajátítás, a 

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

fejlesszük önismeretét.  

 Az értékelés visszajelző funkcióját a gyógypedagógusok felhasználják a tanítás-tanulás, 

a fejlesztés folyamatának korrekciójában.  

 

5.14.2.3.A tanulói teljesítmény értékelésének formái:  
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 nem verbális értékelés - értékelő jellegű megnyilvánulások (mimika, gesztusok)  

 szóbeli értékelés - az előzőekkel együtt, azokkal szoros összhangban  

 írásbeli értékelés - feladatlapon, felmérőlapon, füzetben tanulócsoportonként változó 

egyezményes jellel, érdemjeggyel azoknál a tanulóknál, akik ezt igénylik, akikre 

ösztönzően hat, és akik elemi szinten értelmezni tudják.  
 

A szimbólumokkal és az érdemjeggyel való értékelésnél következetesen ügyelünk arra, hogy 

az valódi teljesítményt fejezzen ki, hogy kellően differenciált legyen, s honorálja az egyéni 

erőfeszítést.  

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

hibajavítással, a jó megoldások jelölésével, a hiányok pótlásával.  

  

5.15 AZ OTTHONI, NAPKÖZIS FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS 

SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 

 

Az Intézményünkben nevelt-oktatott középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók az állapotukból 

adódóan nem kapnak az otthoni, napközis felkészüléshez írásbeli és szóbeli feladatokat. 

 

5.16 AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA VALÓ LÉPÉS FELTÉTELEI: 

 A tanuló minden tantárgyban önmagához mérten mutasson fejlődést. 

 A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségeket, fogalmakat, összefüggéseket 

ismerje, valamennyi tantárgyból és fejlesztési területen. 

 Az ismeretek képességeihez mérten önállóan vagy segítséggel tudja a gyakorlatban 

alkalmazni. 

 A kialakult képességek alkalmasak legyenek a magasabb évfolyamon való haladásra. 

 A tanuló hiányzásai ne érjék el a törvényben meghatározott szintet. 

 

  



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

GYÓGYPEDAGÓGIAI ÓVODA 

NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

1. Jogszabályi háttér 

 
Az Óvodai Nevelési Program a Csalogány Iskola Helyi Pedagógiai Programjának szerves 
részét képezi, az általános formai és törvényi megfeleltetések közösek. 

Az óvoda pedagógiai (nevelési) programjának elkészítésekor figyelembe vett törvények, 

rendeletek és kiadványok:  

- a 363/2012. (XII. 17.) Korm. r. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja  

- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve  

1.melléklet a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelethez  

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- Add a kezed! Középsúlyos értelmi fogyatékos óvodások nevelési programja /OKI által 

minősített program/  

-  Értelmileg akadályozott gyermekek óvodai fejlesztése  

/In: Rosta K. szerk.: Add a kezed! A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű 

gyermekeknél (ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani 

Központ 2005)  

 

 

2. Küldetésnyilatkozat 

 

„Mondd el és elfelejtem! 

Mutasd meg és megjegyzem! 

Engedd, hogy csináljam és megértem!” 

Kung Fu-Ce 

 

Fő célunk és egyben feladatunk a szülőkkel szorosan együttműködve gondoskodni a sajátos 

nevelési igényű óvodáskorú kisgyermek egészséges életmódjának kialakításáról, a sajátos 

nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló sokoldalú, tervszerű habilitációs és 

rehabilitációs fejlesztéséről, valamint az egyéni képességek és életkori sajátosságok maximális 

figyelembevételével a gyermekek harmonikus személyiségfejlődésről.  

 

Az intézményben folyó fejlesztő-és nevelőmunka célja, a sajátos nevelési igényű, értelmileg 
akadályozott, 3-6 (7) éves korú gyermekek ellátásának biztosítása az óvodai nevelés keretei 
között. A fejlesztő tevékenység a szakértői bizottság által megállapított diagnózisra épülő olyan 
támogató tevékenység, amelynek célja a célzott fejlesztés, ami a későbbi (társadalmi) integráció 
szocializációs feltételeit teremti meg.  
 

Az egyéni fejlődési különbségek és életkori sajátosságok miatt a fejlesztés egyéni és 

kiscsoportos formában történik, a gyermekek fejlődési ritmusához alkalmazkodó lépésekben, 

játékos formában. Az egyéni fejlődési különbségeket figyelembevevő, differenciált fejlesztés 

biztosítja e speciális igényű gyermekcsoport számára az esélyegyenlőséget. A családokkal 
együttműködve alakítjuk ki és támogatjuk a gyermekek fejlődését és szocializációját. 
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 A gyógypedagógiai nevelési-fejlesztési folyamat irányítója és szervezője a gyógypedagógus, 
aki más szakemberekkel és a szülőkkel szorosan együttműködik. A gyógypedagógiai nevelés 
(a fejlődés) eredményeinek megállapítása gyermekenként folyamatdiagnózissal, a 
gyógypedagógiai pszichológiai diagnosztika eszközeivel történik, az egyénre szabott fejlesztés 
módszereinek megállapítására helyezve a hangsúlyt. 

 
Az óvodánkban dolgozó gyógypedagógusokra és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre 
jellemző a pozitív nevelői attitűd és az elfogadó, gyermekközpontú szellemiség. Legfontosabb 
célunk, hogy tudással és szeretettel neveljük a gondjainkra bízott gyermekeket, csökkentsük 
fogyatékosságaikból eredő hátrányaikat, biztosítsuk számukra az esélyegyenlőséget, a 
társadalmi integrációt. 

 

3. A gyógypedagógiai óvoda célja: 

Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával, az alapkompetenciák fejlesztésével segítjük az 
egyre pontosabb észlelést, a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az emlékezet, a verbális 
és nonverbális kommunikáció kialakulását. 

Az érzelmi biztonság megteremtésével támogatjuk az interperszonális kapcsolatok ki-
alakulását, az énkép, önismeret fejlődését, új attitűdök, normák kialakulását. 

A tanulási képességeket meghatározó ismeretek nyújtásánál a mozgásos tapasztalatszerzésre 
alapozunk. 

Támogatjuk a szülői kezdeményezéseket, a szülőkkel együttműködve szolgáljuk a gyermek 
fejlődését.  

Céljaink megvalósítása érdekében felkutatunk olyan erőforrásokat (szponzorokat) melynek 
segítségével javíthatjuk a tárgyi feltételeket. 

Együttműködést, kapcsolatot alakítunk ki a fogyatékos gyermekek ellátását támogató 
alapítványokkal, egyesületekkel, szakszolgálatokkal.  

A gyermekek szakszerű, eredményes fejlesztése érdekében fontosnak tartjuk a szakma legújabb 
eredményeinek megismerését, a szakmai ismeretek állandó gyarapítását. 

 

 

4. A Gyógypedagógiai óvoda gyermekképe 

 

 „A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, 

tevékenységre tevékenységgel felel.” 

Mérei Ferenc 

A fogyatékos gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő 
gyógypedagógiai ellátásban részesüljön, attól a pillanattól kezdődően, hogy fogyatékosságát 

megállapították. (1998 évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról) A gyermekek a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottságok javaslatai alapján nyernek felvételt óvodánkba. Óvodánkban a sérült 
gyermeket is elsősorban gyermeknek tekintjük, akinek ugyanúgy joga és szüksége van a 

szeretetre, biztonságra, emberi kapcsolatokra, megértésre, védettségre, mint ép társainak az 

egészséges fejlődéshez. Olyan gyermek személyiségfejlesztésére törekszünk, aki érzelem 



77 
 

gazdag, önmagát és másokat elfogadó, szintjének megfelelően gondolkodni akaró, segítséggel 
szívesen tevékenykedő és együttműködésre képes. Kötődik szűkebb - tágabb perszonális és 

tárgyi környezetéhez.  

 

5. A gyógypedagógiai óvoda intézményképe 

 

 „Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását. 

Szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen. 

Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes. 

Joga van hibázni. 

Szüksége van a feltalálásra és alkotásra. 

Szüksége van esztétikai érzelmekre. 

Joga van bármiféle tudás megszerzésére.” 

 

Celestin Freinet 

 

Óvodánk, a köznevelési rendszer nevelési intézményeként, a sajátos nevelési igényű gyermek 

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, a családi nevelést kiegészítve elősegíti a 
gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását és 

gondoskodik a gyermek napközbeni ellátásáról. Óvodánk az Országos Óvodai Alapprogramban 
meghatározott alapvető óvodai funkciók (óvó, védő; szociális; nevelő és személyiségfejlesztő 

funkciók) ellátásán túl a következő megvalósítását is célul tűzi ki: 

- A differenciált szükségletekhez igazodó segítségnyújtással szolgálni a 

képességfejlesztést, törekedni a hiányosan működő képességek korrekciójára az 
észlelés minden területén. 

- Az óvodai élet tudatos szervezésével, a csoportos és egyéni képességfejlesztő 
munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével a gyermekek mindenekfelett álló 

érdeke a szociális tanulás feltételeinek biztosítása, az egyéni képességek 

kibontakoztatása. 

A méltóság, tisztelet kifejezése szempontjából nem teszünk különbséget gyermek és gyermek 
között, a szülői házzal partnerkapcsolatot igyekszünk ápolni. Az óvoda közvetetten segíti az 
iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások és 
kompetenciák megfelelő fejlesztését. Egyéni, differenciált bánásmódot alkalmazunk a 
személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához és az eredményes habilitációhoz. 

 

6. A gyógypedagógiai óvoda pedagógusképe 

 

Az óvodában a nevelőmunka kulcs-szereplői a gyógypedagógusok. Jelenlétük és elfogadó, 
segítő, támogató attitűdjük modellt, mintát és főképp biztonságot jelent a gyermek számára a 
nevelés egész időtartamában. Jellemzőjük a fejlett hivatástudat, magas fokú szakmai műveltség 
és biztonság. Magatartásuk modellértékű, hiteles. Gyermekekkel és felnőttekkel való 
kapcsolataikban következetesek, toleránsak, humorérzékkel, empátiával, megfelelő színvonalú 
kommunikációs készség jellemzi őket.   
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Egységes pedagógiai szemlélettel, új tanulásszervezési metodikával, korszerű pedagógiai 
módszertani eljárásokkal, infokommunikációs eszközök használatával, innovatív szemlélettel, 
segítő-támogató attitűddel rendelkeznek. Továbbképzéseken és önképzéssel fejlesztik szakmai 
és általános műveltségüket. A preferált értékek a nevelőmunkát segítő munkatársak, a 
gyógypedagógiai asszisztensek és a dajkák magatartásában, viselkedésében is megjelennek a 
mindennapi nevelőmunka során.  

 

 

7. A gyógypedagógiai óvoda nevelési terve 

7.1. Célok és alapelvek 

Az óvodai Nevelés Országos Alapprogramja általános célként határozza meg a gyermekek 

sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítését.  

 

Óvodánk tevékenységét az alábbi helyi célok, alapelvek határozzák meg: 

 

 A sérülésből, az individuális jegyekből adódóan a sokféleség, az eltérő nevelhetőség és 

oktathatóság jellemzi az értelmileg akadályozott gyermekek csoportjait. 

 Az óvodánkban alkalmazott pedagógiai gyakorlat komplex módon törekszik a nevelés 

általános célkitűzései mellett- a sérülés arányában- az alkalmazkodás képességének, az 

akaraterőnek a fejlesztésére, az önállóság, az együttműködés képességének 

kialakulására. 

 Az értelmileg akadályozott gyermekeink számára biztosítjuk az egyéni fejlődési 

ütemének megfelelő fejlesztést, esetleges tehetségének felfedezését, annak 

kibontakoztatását, mely további alapot nyújthat a sérült képességek korrekciójára. 

Ennek elérése érdekében szükség van a sérült készségek kompenzációs, habilitációs 

fejlesztésére, a fejlődési elmaradás, a másodlagos problémák kezelésére, a mindennapi 

gyakorlati készségek speciális módszerek segítségével való tanítására. 

 A motivációs bázis erősítésével, az érzelmek stabilizálásával szeretnénk nyitottá tenni 

a sérült gyermeket a világ iránt, hogy élményeket, tapasztalatokat szerezhessen a 

szűkebb-tágabb környezetről. 

 A komplex óvodai nevelés akkor megfelelő a sérült gyermekek számára, ha igazodik 

biológiai fejlődésükhöz, annak állomásaihoz. Az életkorhoz köthető biológiai, 

pszichológiai fejlettségi szint meghatározza a gyógypedagógiai nevelési folyamat 

szükséges, lehetséges tartalmát. Céljaink elérését egyéni fejlesztéseken, csoportos 

foglalkozásokon és terápiás szemléletű programokon keresztül kívánjuk megvalósítani. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az időben elkezdett korai 

fejlesztésre épül. A kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekekre jellemző, 

cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe véve, olyan képességfejlesztést kell 

megvalósítanunk, mely kellő időt, alkalmat biztosít: az alapmozgások kialakítására, 

fejlesztésére, a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális 

kommunikáció fejlesztésére, a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az 

aktív szókincs bővítésére, a grammatikai rendszer kiépítésére, az alapvető 

önkiszolgálási szokások kialakítására, az adekvát játékhasználat elsajátítására, 

valamint a kognitív funkciók fejlesztésére. 

 Fontosnak tartjuk, hogy minél több olyan lehetőség kialakításában vegyünk részt, ahol 

sérült óvodásaink ép társaikkal integráltan nevelkednek. 
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 Célunk, hogy a későbbiek folyamán megkönnyítsük, elősegítsük a többi emberhez és a 

változó körülményekhez való alkalmazkodásukat, a lehető legmagasabb szintű 

társadalmi integrációt. 

 

Nevelési munkánkban az alábbi területek kiemelkedő szerepet töltenek be: 

 Gondozás, a kisgyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 
 

 A gyermek egészségének védelme, az egészséges életmód kialakítása egészséges és 

biztonságos környezetben, a környezettudatosság számukra releváns elemeinek 

figyelembe vételével. 
 

 A kisgyermek érzelemvezérelt, ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy kedvező érzelmi 

hatások, kellemes élmények érjék őt az óvodai csoportban. 
 

 Az óvodai nevelés a természetes, életkori sajátosságként meglévő gyermeki 

kíváncsiságra, érdeklődésre épít. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek esetében 

feladatunk ezek stimulálása.  
 

 Az érzelmi nevelés és a szocializáció, társadalmi integráció biztosítása. 

 

 Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 

 

 

7.2. Az óvoda nevelési feladatai 

 

„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem 

minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani 

önmagát.” 

Müller Péter 

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, 

személyiségük szabad kibontakoztatása és az egyéni képességeknek, érdeklődésnek, és 

adottságoknak megfelelő nevelés és oktatás biztosítása. A sajátos nevelési igényű, értelmileg 

akadályozott gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése szükségleteik, 

lehetőségeik figyelembevételével történik. A gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése 

érdekében olyan feltételeket, körülményeket, életformát, nevelést-fejlesztést biztosítunk, - a 

fejlesztő terápiás eljárásokban közreműködő szakemberek, terapeuták, logopédus és 

intézménypszichológus segítségével, - amelyek eredményeképpen az óvodáskor végére minden 

gyermek elérheti az egyéni adottságaihoz és fejlődési üteméhez mért optimális fejlettségi 

szintet. 

 

Főbb területek:  

 az egészséges életmód kialakítása, 

 az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, 

 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.  
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7.2.1. Az egészséges életmódra nevelés 

 

Az óvodai élet során törekednünk kell arra, hogy a gyermekek későbbi igényeik megalapozása 

érdekében kapják meg szükségleteinek megfelelő gondozást, s egyre inkább legyen számukra 

természetes igény az egészséges életmód. Az egészséges életmódra nevelés során a családokkal 

szoros együttműködést alakítunk ki. 

 

Célok, feladatok: 

 

 Gondozás: az egészségmegőrzésre irányuló gondozás, a személyi és környezeti 

higiéniát, valamint a lelki gondozást is jelenti. Célunk a gyermek testi és lelki 

egészségének védelme, megőrzése, a gyermek testi komfortérzetének kialakítása, 

mozgásigényének kielégítése. A gondozási feladatok teljesítése bensőséges 

óvodapedagógus/gyógypedagógus - gyermek, gyógypedagógiai asszisztens – gyermek, 

dajka – gyermek kapcsolatot feltételez. 

 

 Szokások kialakítása: a gyermekek más-más közösségekből (bölcsődei, óvodai, családi 

környezet) kerülnek intézményünkbe, ezért a szokásrendszerük eltérő, valamint 

személyiségfejlődésük is eltér az életkoruknak megfelelő fejlettségi szinttől. Elsődleges 

feladatunk, az egységes szokás – és szabályrendszer kialakítása az egyéni eltérések 

figyelembevételével, valamint a magatartás normalizálása. Célunk az egészséges 

életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése. Óvodánkban a 

táplálkozás, testápolás, öltözködés, mozgás, pihenés és alvás megszervezésével, az 

ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, és az ezen alapuló szokások ki-

alakításával biztosítjuk a megfelelő életmódot. A szokások kialakulásához megfelelő 

számú gyakorlásra ismétlésre van szükség, hogy a cselekvési vagy viselkedési forma 

kialakuljon. Ezért a gyermek életkorának megfelelő helyzeteket kell teremteni, a 

kialakult reflexeket meg kell erősíteni. Szükséges, hogy a már kialakult szokásokat 

mindig, minden körülmények között azonos módon várják el a gyermektől. A jól 

megválasztott napirend, a határozott, de szeretetteljes követelés, az értelmes rend segíti 

a szokások kialakítását. A nevelés során egyre nagyobb szerepet kap az önállóságra 

nevelés, amely azonban soha nem nélkülözheti az ellenőrzést, az ehhez kapcsolódó 

jutalmazást, büntetést. 

 

 Egészséges környezet biztosítása: az intézményi környezet kialakításánál 

(csoportszobák, fejlesztő szobák, folyosó, terasz) arra törekedtünk, hogy biztosítsuk az 

egészséges életmódra nevelés céljainak eléréséhez szükséges tárgyi feltételeket. A 

környezeti feltételek a gondozás hatékonyságát is segítik. A tárgyi környezetet úgy 

alakítottuk ki, hogy a gyermekek számára könnyen áttekinthető, akadálymentes, 

biztonságos legyen és segítse, motiválja őket a tevékenységek pontos végrehajtására. 

 

7.2.2. Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

 

Célunk olyan biztonságos, szeretetteljes környezet megteremtése, ahol az érzelmi biztonságot 

nyújtó gyógypedagógus/óvodapedagógus és pedagógiai munkát segítők személyes 

példaadásukkal és segítségükkel elősegítik a fogyatékos gyermekek önbizalmának erősödését, 

a társas kapcsolataik kialakulását. A gyermekek átélhetik az elfogadás, a segítőkészség, az 

elismerés, a sikerélmény érzését. A felnőtthöz fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi 
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biztonságot a gyermek számára, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz 

lehetővé. Óvodai nevelésünk szorosan támaszkodik a családi nevelésre, a család és az óvoda 

szoros együttműködésére törekszik (pl.: rendszeres kapcsolattartás, a projektek előkészítésébe 

a szülők bevonása, szülőklub tartása). 

 

Célok, feladatok: 

 az én tudat reális kifejlődése 

 a magatartás normalizálása 

 az alkalmazkodó készség fejlesztése 

 a csoport kohézió kialakítása 

 hagyományok ápolása, ünnepélyek szervezése a szülőkkel közösen 

 a szülőkkel történő kommunikációs lehetőségek bővítése 

 

Az érzelmi, erkölcs, közösségi nevelés feladatai: 

 

 a beszoktatás feladata a türelmes, szeretetteljes, empátiás kapcsolat kialakítása, a 

beilleszkedés időszakában. Az egyéni igények elfogadása, az otthonosság érzetének 

kialakítása. A családdal való együttműködés anyás beszoktatás, növeli a gyermek 

biztonságérzetét. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattatás és a tájékoztatás 

lehetőségének megteremtése, a gyermek testi-lelki fejlődésének segítése érdekében 

(szülői értekezletek, fogadóórák, szülőklub, nyíltnap). 

 Esztétikus, biztonságos, inger gazdag, tevékenykedtető élettér kialakítása, a fejlesztés 

sajátosságaihoz alkalmazkodva. 

 Esztétikai érzelmek fejlesztése a szép iránti fogékonyság, a művészi élmény 

befogadására való igény kialakítása (zenei nevelés, anyanyelvi nevelés, vizuális 

nevelés). 

 Szociális érzelmek fejlesztése, erkölcsi, akarati tulajdonságok fejlesztése, erősítése 

pozitív példaadással (feladatvállalás, együttérzés, feladatvállalás, elfogadás, 

segítségnyújtás). 

 Erkölcsi érzelmek fejlesztése: őszinteség, felelősségérzet, udvariasság, igazságosság, a 

gyengébb védelme, illemtudó viselkedés. 

 Intellektuális érzelmek fejlesztése: kíváncsiság, érdeklődés, csodálkozás, kétely. 

 Az akarati tulajdonságok fejlesztése: feladattudat és tartás kialakítása, szabálytudat 

fejlesztés, kitartás. 

 

Szocializáció 

 

 barátságos, otthonos, szeretetteljes, elfogadó légkör biztosítása 

 pedagógus - gyermek, gyermek - gyermek kapcsolatának emocionális erősítése 

 közös élményekre épülő tevékenységek megszervezése (projektek szervezése, téma-hét 

tartása, kirándulás) 

 a közösségi élet szokásainak kialakítása és a közösségi magatartás kialakítása 

 a gyermek kommunikációs igényeinek felkeltése (kooperatív megoldásra ösztönző 

páros és kiscsoportos tevékenységek biztosítása 

 a csoport- és a fejlesztőszobák környezettudatos szemléletű, otthonos, esztétikus és 

akadálymentes berendezése 
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Hagyományok, ünnepélyek, mint az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés lehetősége: 

 

Óvodai életünket ünnepeink és sajátos hagyományaink teszik családiassá, meghitté és 
színesebbé. A hagyomány minden közösség életében nagy jelentőségű, erősíti a gyermekek 
összetartozását, egymás segítését, önmaguk megismerését, önbizalmukat. 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Húsvét 

 Anyák napja 

 Gyermeknap 

 Ballagás, évzáró 

 Szülők részére nyílt nap megszervezése 

 Születésnapok, Névnapok 

 Kirándulások 

 

Az ünnepekre való közös készülődés, ráhangolódás nemcsak értelmi képességeik fejlesztéshez 

ad lehetőséget, hanem érzelmi életük gazdagabbá tételéhez is. Ünnepségeink egy része a szülők 

számára is nyitott (karácsony, anyák napja, évzáró ünnepség). 

 

 

7.2.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés 

 

Az anyanyelvi és az értelmi fejlesztés a teljes nevelési folyamat egészében a gyermeki 

tevékenységre, önállóságra, döntési helyzetekre és a sokoldalú tapasztalatszerzésre épül. A 

nevelési folyamat a spontán és irányított tapasztalatszerzést a kötött és kötetlen foglalkozások 

rendszerét jelenti. A két feladat megoldása szerves egységben valósul meg. 

Célok, feladatok: 

 kommunikációs helyzetek teremtése 

 a beszédkedv felkeltése és fenntartása 

 a beszéd értés- és észlelés fejlesztése 

  az összefüggő beszéd kialakítása (kommunikáció a felnőttekkel és a gyermekekkel az 

óvodai csoportban) 

 nonverbális kommunikáció támogatása 

 a tevékenység végzés során szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, ok-okozati 

viszonyok felismerése és megfogalmazása 

 kognitív képességek fejlesztése 

- a valóság egyre pontosabb észlelése 

- a fogalmi gondolkodás elősegítése 

- a problémamegoldó gondolkodás kialakítása 

- a kreativitás támogatása 

- a figyelemkoncentráció fejlesztése 
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Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv használata átszövi az óvoda egész napi életét, szerves része a nevelő és fejlesztő 

munkának, beépül az óvodai élet mindennapjaiba, hiszen például az öltözködés, étkezés, séta 

vagy bármilyen más tevékenység végzés lehetőséget kínál a beszéd, az anyanyelv és a 

kommunikáció fejlődésére. A gyermek szabad önkifejezésének, közlési vágyának elősegítésére 

megértő, segítő és befogadó környezetre van szükség. Fogadjuk el és támogassuk a gyermekek 

egyéni kommunikációs formáit. Törekedjünk arra, hogy beszéd kedvét megőrizze, 

kommunikációs vágyát megtartsa annak érdekében, hogy az anyanyelv használata minél 

magasabb szintűvé váljon. A pedagógus feladata az anyanyelv fejlesztése és kommunikációs 

formák támogatása, az anyanyelv ismeretére, szeretetére és megbecsülésére nevelés. 

Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban áll az anyanyelv és kommunikáció fejlődésével. Az 

értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, életszerű helyzetekben játékosan 

valósítható meg. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, 

melyek a környezetében való, életkorának megfelelő, biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükséges. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul ki a természethez, az 

emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. Megismeri a szűkebb, 

tágabb környezet és a szülőföld, az ott élő emberek, hagyományok, szokások és a tárgyi kultúra 

értékeit. A környezet megismerése során matematikai tartalmú ismereteknek és 

tapasztalatoknak is birtokába jut. Az értelmi fejlesztést a projektpedagógia eszközeivel 

teljesítjük ki, hogy minél több oldalról, minél több érzékszerv bevonásával fejlesszük az alap 

kultúrtechnikák elsajátításához szükséges jártasságokat, készségeket, képességeket. 

A gyermek gondolkodása az aktív nyelvhasználat során kommunikációs helyzetekben fejlődik. 

Az anyanyelv célzott fejlesztése terápiás keretek között valósul meg egyéni foglalkozásokon 

logopédus irányításával, és az anyanyelv-és kommunikációfejlesztés elnevezésű óvodai 

foglalkozás keretében. 

 

8. Az óvodai élet tevékenységformái 

 

8.1 Játék 

A játék örömforrás, a gyermekek legfontosabb alaptevékenysége, amely meghatározza a 

későbbi tevékenység formákat, a tanulást és a munkát. Kiemelt jelentőséggel bír az énerősítő 

funkciók, a tájékozódás, a pszichikus funkciókés a kreativitás fejlesztésében, az 

élményszerzésben.  

Az óvodában ellátott SNI gyermek játékának jellemzői 

Az óvodában ellátott SNI gyermek játéka minőségileg más. Sokszor hiányzik belőle a 

természetes kíváncsiság, a kreativitás, a fantázia. Gyakran sztereotipen rakosgat, a játékot 

szájába veszi, dobálja, megreked egy adott repetitív tevékenységnél. Hiányzik a 

kezdeményezés, igényli a felnőtt irányítását. Jellemző, hogy a mozgásos játékokat részesíti 

előnyben. 

Legjellemzőbb a magányos játék. Fejlesztés hatására jelenik meg a párhuzamos játék (a gyerek 

utánozza a pedagógust) majd megpróbál önállóan, végül pedig együtt játszani társaival. 
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A Játékra nevelés az adekvát játékhasználatot megtanító, a fantáziát, az elemi kreativitást 

fejlesztő foglalkozás. A játékra nevelés együttjátszást, együttes cselekvést jelent, ahol a 

gyógypedagógus szerepe fokozatosan csökken, helyét a játékkezdeményezés, majd az egyre 

önállóbb játék veszi át. 

A játékos foglalkozások formája mikrocsoportos, csoportos, esetleg egyéni.  

A játék elválaszthatatlan a fejlődés egészétől, az érzelmi, értelmi, szociális fejlődéstől, 

meghatározó szerepe van a személyiség fejlődésében. Jelen van minden célzott foglalkozáson, 

ismeretszerző funkcióval bír. A foglalkozás akkor tölti be szerepét, ha a gyermek játékában 

egyre több önálló elgondolásból eredő elem található. Játék közben kiélheti mozgásigényét és 

különböző eszközökkel, anyagokkal ismerkedik meg. 

A játék helye az óvodai nevelésben 

A gyerek egész napos tevékenységének legfontosabb része a játék, az értelmes, örömszerző 

tevékenység. A tárgyakkal való ismerkedés során a játékokat igyekszik egymással kapcsolatba 

hozni. Az adott mozgások begyakorlását végzi kezdetben cél nélkül, csak a játék öröméért. 

Később ehhez társul az alkotás öröme, mint motiváló tényező. 

A játékos együttlétek célja: 

- a játékkedv felkeltése, 

- az adekvát játékhasználat megtanítása, 

- az egymás melletti tevékenység támogatása, 

az együttes játék örömének felfedeztetése, 

- elemi szerepjátékok, a konstruálás megtanítása, 

- a mozgás, a megfigyelőképesség, a figyelem, az emlékezet, a beszéd, a képzelet 

fejlesztése, 

- a különböző minőségű, színű, formájú, nagyságú anyagok segítségével ismeretnyújtás 

a környezet tárgyairól, 

- népi játékok, mondókák, énekes játékok segítségével elemi szabályok megtanítása, a 

zenei hallás, a ritmusérzék fejlesztése,  

- a játéktevékenység örömforrásának biztosítása, 

az önálló, elmélyült, kitartó játék segítése, 

- a mintakövetés, modellkövetés, az interakció támogatása. 

 

 Megtanulandó játékok: 

- Finommotorikát fejlesztő játékok. 

- A megismerő tevékenységet fejlesztő 

játékok.  

- Mozgásos játékok. 

- Játék a 

szabadban. 

- Szerepjáték 

elemei 

- Bábozás. 

 

A játékeszközök: 

Az óvodánkban használt játékeszközök legyenek esztétikusak, tartósak, könnyen tisztíthatóak, 

és a legfontosabb, hogy biztonságosak, épek legyenek. Sokfélék és egymással jól variálható 

játékszerek teszik lehetővé a sokoldalú fejlesztést. Nagyon fontos, hogy a játékszereket a 
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gyerekek is elérjék, megfelelő számban álljon a csoport rendelkezésére, legyen lehetőség a 

választásra. A játékeszközök kiválasztását meghatározza a gyermek fejlettségi szintje és az 

adott feladat.0 

Elvárások az óvodáskor végén: 

- ismerjék az alapvető játékokat, 

- legyenek képesek rövid ideig adekvátan játszani, 

- válasszanak maguknak eszközt, használat után tegyék 

helyre, tanulják meg elkérni a játékot, tudjanak várni, 

- tudjanak egyszerű építményt konstruálni, 

- a szerepjátékok elemei jelenjenek meg játékukban, 

- ismerjenek dalos játékokat, kapcsolódjanak be a 

körjátékokba, legyenek képesek rövid ideig együtt játszani, 

- ismerjék a játszótéri játékokat, használják azokat 

rendeltetésszerűen, ha kell, játékukat kísérjék beszéddel, 

- a tanult játékokat próbálják továbbfejleszteni. 

 

 

8.2 Verselés, mesélés: 

 

Óvodánkban az Anyanyelv- és kommunikációfejlesztés foglalkozásokba ágyazottan valósul 

meg. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, versek hozzájárulnak a 

gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. A magyar gyermekköltészet, a népi 

hagyományok jó alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra. Ezek ritmusának érzékeltetése 

alapozza meg a zenei világban, a különböző mozgásformákban való elmélyedést. Az egyszerű 

gyermekmesék által ismertetjük meg a környező világunk eseményeit, történéseit, a természet 

világát. A mese, képi és konkrét formában, valamint a bábozás és dramatizálás eszközeivel 

kiválóan alkalmas az emberi érzelmek és különböző magatartásformák ábrázolására, 

feltárására. Tanulságos szociális történetekkel igyekszünk érthetőbbé tenni számukra a 

környezetük reakcióit, és tanítani nekik alapvető viselkedési formákat. Az óvodában a 

gyermekek életkori sajátosságaihoz, valamint képességeikhez igazodóan megjelennek a 

népmesék, a népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét 

feldolgozó mondavilág meséi is.  

Jellemzően foglalkozásainkba ágyazottan jelenik meg e tevékenységforma, valamint az 

ellazulást segítendő, az ebéd utáni pihenés kezdetekor.  

 

 

Az Anyanyelv-és kommunikációfejlesztés a kommunikációs készség fejlesztését, és részben a 

közvetlen környezet megismerését segítő foglalkozási forma. A foglalkozás formája csoportos, 

esetleg kiscsoportos. 

 

 

Az óvodában ellátott SNI gyermekek beszédfejlődési sajátosságai 

 

Az óvodában ellátott SNI gyermekek beszéde minőségileg és mennyiségileg is eltér ép 
társaikétól. Később indul, lassabb ütemben fejlődik a szókincs, a mondatalkotás, ill. az 

artikuláció területén egyaránt sajátosságokkal bír. Sérült gyermekeinknél kommunikációs 
igényű beszédnevelésről kell beszélni. 
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A kommunikáció fejlesztésénél figyelembe kell vennünk mindazokat a nonverbális 
ismerethordozókat, amelyek az emberi kapcsolatrendszerben szerepet játszanak: 

- vizuális elemek: pl. a mimika, tekintetváltás, gesztusok, 
- taktilis elemek: érintés, simogatás, 
- auditív elemek: hang, hang intenzitása, ritmusa, hanglejtés 

 
A beszédfejlődés szoros összefüggésben van a mozgásfejlődéssel, így a kezdetben a 
mozgásfejlődésre fordított energiák a beszédfejlődés irányában hatnak. 
 

A tünetek formái, jellemző jegyei összefüggnek a sérülés súlyosságával. A legtöbb esetben 

jelen van a beszédnek, mint kifejező tevékenységnek, az artikulációnak, a folyamatosságnak és 

a zöngének a zavarai is. Gyakran évekig megrekedhetnek a preverbális kommunikáció szintjén, 

súlyos esetben nem, vagy alig lépik ezt túl. Jellemző az artikulációs hibák nagy száma, ami 

részben működési eredetű, részben a beszédszervek fejlődési rendellenességeivel függ össze. 

Többségüknél jelentősen megkésik a beszédfejlődés, nyelvük tartalmilag szegényes, tényleges 

szókincsük lassan bővül. Az óvodánkba kerülő gyermekek heterogén képet mutatnak a 

beszédállapot terén. Ahány kórisme, annyi beszédfejlődésbeli sajátossággal lehet találkozni, ill. 

az egyes típusokon belül az egyes gyermekek is különböző beszédfejlődési sajátossággal 

rendelkeznek. 

A beszédfejlesztés célja: 
 

- a gyermek beszéd iránti érdeklődésének felkeltése, utánzóképesség fejlesztése; 
kommunikációs igény felébresztése, ösztönzése, 

- a verbális kommunikáció gazdagítása, a jelzések 

differenciálása, a beszédszervek ügyesítése, 

- a beszéd indítása, a passzív illetve aktív szókincs bővítése, 
- a hallási figyelem, hallási diszkriminációs képesség 

fejlesztése, a grammatikai rendszer kiépítése, 

- a közvetlen környezet tárgyai, élővilága, cselekvései, történéseiről tapasztalatok, 
ismeretek szerzése, 

- a kognitív funkciók, a figyelem, az emlékezet fejlesztése. 

 

A beszédfejlesztés feladata: 

 

A beszédfejlesztés, akárcsak a játék, jelen van a gyermek egész napi tevékenységében, szorosan 
kapcsolódik a mentális képességek, a szocializáció, mozgás, és az önkiszolgálás fejlesztéséhez. 

A verbális fejlesztés nemcsak célként, hanem eszközként is megjelenik a megismerési 
folyamatban. 

Mindezért a beszédfejlesztő munka igen fontos lépése a kommunikációs igény felkeltése, a 
hallásfigyelem fejlesztése, amit a következő tevékenységek segítenek: 

- a gyermek aktivizálása, motiválása ritmus, dal segítségével, számukra érthető és 
élvezhető magyar gyermek –és népköltészeti alkotások együttes hangoztatása 

- életkorukhoz és fejlődésbeli állapotukhoz igazodó, mozgással és képanyaggal illusztrált 
mondókák, mesék előadása felnőtt tolmácsolásában,  

- állathangok, állatmozgások utánzása, az akusztikus figyelem felkeltése: hosszú-rövid, 
gyors-lassú, magas-mély hangok megkülönböztetése,  

- felszólítások, felkiáltások élénk gesztussal, mimikával való kísérése,  
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- a beszédszervek ügyesítése tornáztatással, játékos gyakorlatokkal (a beszédszervek 
passzív tornáztatása, ajak-, nyelv-, fúvó-, légző gyakorlatok), a beszéd indítása, a 
passzív és aktív szókincs bővítése, 

- játékos formában ismerkedés a tárgyakkal, ezek beépítése a szókincsbe, a tárgyak 
mellett a képek megnevezése, mondatalkotás segítése, 

- a természeti jelenségek és a környezet hangjainak megfigyelése, a hangforrás 
megkeresése. 

Kiegészítő terápiás eljárások: 

Logopédiai foglalkozás 

 

Heti rendszerességgel logopédus szakember foglalkozik óvodásainkkal. Az év elején minden 

gyermek logopédiai szűrővizsgálaton vesz részt, s ennek megfelelően készül el az egyéni 
fejlesztési terv. Az év folyamán egyéni és kiscsoportos formában történik a gyermekek 

logopédiai fejlesztése. 

 

AAK-módszer: 

Az augmentatív és alternatív kommunikáció rendkívül hasznos, és fontos terápiás eszköz az 

értelmileg akadályozott személyeknél, melynek megalapozását már az óvodáskorban célszerű 

elkezdeni. Meghatározását tekintve az AAK az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan 

károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs 

rendszerek csoportja. Az augmentatív kommunikációs rendszereknek a meglévő kifejezési 

eszköztáron kell alapulniuk, felhasználva minden beszédmaradványt és vokalizációs kísérletet, 

a hagyományos és az attól eltérő gesztusokat, jeleket, jelzéseket is. Célunk, hogy minden 

gyermek esetében megtaláljuk azt az AAK-fajtát és a használatnak azt a módját, amely a 

leghatékonyabban szolgálja az adott gyermek kommunikációs igényeit, legjobban serkenti a 

beszédfejlődését és a legnagyobb lehetőséget biztosítja belső lehetőségei kibontakoztatására. 

Az AAK tanítása természetesen szoros összefüggésben áll a logopédiai terápiával, egymást 
kiegészítő tevékenységként is megjelennek. 

 

8.3 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Óvodánkban a Zenei nevelés alapjai foglalkozás keretében valósul meg. Ez a foglalkozás 
lehetőséget nyújt a zene, a ritmus személyiségformáló szerepének megalapozására, és az 
érzelmekre való hatás mechanizmusával már ezen a szinten is formálja a személyiséget, mivel 
növeli az érzelmi biztonság érzetét. 
 

Formája: csoportos, mikro-csoportos. Ideje alkalomszerűen, illetve heti 2 alkalommal.  

 

A zenei nevelés célja és feladatai 
 

- a zenei érdeklődés felkeltése, 
- a hallásfigyelem és diszkrimináció fejlesztése, 
- a környezet hangjainak felismerése, 

differenciálása, imitációs késztetés, 

- a ritmusérzék fejlesztése, 
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- a gyermek érzelmi életének alakítása, a gátlások 

oldása, a zenei hallás fejlesztése, 

- hangulatkeltés, motiválás, 
- a beszéd, mozgás, zene, játék összekapcsolása, egymás hatásának erősítése, a nagyon 

egyszerű népi mondókák, versek, énekek megtanítása, 
- a zenehallgatás megszerettetése, 
- a csend, a zörejek, a zene differenciálása, szerepének értékelése. 

 

A gyermekek életét végigkíséri a zene. A zene megnyugtató, elringató, figyelemfelkeltő, 

motiváló szereppel bír. Már a zörejek fontos szerepet játszanak a gyermek ismeretszerző 
folyamatában. Az ismétlődő zörejhangokból mozgásokra, eseményekre tud következtetni 

(megérkezett valaki, ebédelünk stb.). 
 

A beszéd és a zene szoros kapcsolatban van. A beszéd tempója, a ritmus, a hanglejtés, a 
hanghordozás, a hangmagasság érzelmi hatása különös jelentőséggel bír. Az óvodások életében 

az ének és a hangszer óriási szerepet játszik, de az énekhang közvetlen személye kapcsolatot 
teremtő, játékot, mozgást kísérő szerepe nagyobb. A mindennapok során számtalan mód nyílik 

az éneklésre pl.: meséskönyv nézegetésekor, körjátékok játszásánál, altatásnál, vagyis minden 
olyan alkalommal, amikor a gyermekek jó közérzettel tevékenykednek. 
 

Az énekhang mellett a gyermekek maguk is megszólaltathatnak hangszereket, a közös éneklést 

egyenletes lüktetéssel kísérik, tapsolnak, dobolnak. Körbejárhatnak a dalra. Az egyszerű, kis 

hangterjedelmű énekek mellett alkalmazhatók a jól mutogatható, bonyolultabb dalok is, ha a 

mozgás utánzása a cél. A sérült gyermekek beszédfejlesztésénél is fontosak a mondókák, 

énekek, sokszor ezek kulcsszavai jelentik a gyermek első, önálló szavait is. A ritmusfejlesztés 

során az egyenletes lüktetésen túl, érzékelik a magas-mély hangok, a gyors-lassú ritmus és a 
halk-hangos közötti különbséget. 

 

Elvárások az óvodáskor végére  

- ismerjék fel a tanult énekeket, 

- szívesen vegyenek részt dalos 

játékokban, szívesen énekeljenek, 

- tudjanak egyenletes lüktetéssel kísérni egyszerű 

dobbal, ismerjék a hangszereket. 

 

8.4 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

Óvodánkban az Ábrázolás-alakítás keretein belül valósul meg. A rajzolás, festés, mintázás, 

építés, képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá 

a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti 

szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a 

gyermeki személyiség fejlesztésének.  

Vizuomotoros készség fejlesztése: a vizuális és taktilis észlelés, a testséma fejlesztése a szem-

kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerő képesség fejlesztése, a téri tájékozódás 

fejlesztése, a helyes ceruzafogás megtanítása, az ábrázoló kedv felkeltése, technikák, eszközök 

megismertetése. 
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A finommotorika fejlesztését, a kéz ügyesítését, valamint a gyerekek ábrázoló készségét 

fejlesztő foglalkozás. 

 

Az óvodában ellátott SNI gyermekek vizuomotoros készségének jellemzői 
 

A motoros készségek és a percepció fejlettsége alapvető szerepet játszik a kognitív képességek 

kialakulásában. Az óvodában ellátott SNI fogyatékos gyermeknél a mozgásszerveződés zavarai 

gyakran társulnak az észlelés zavarával. A gyermekek mozgásos ügyetlensége a manualitásban 

is megjelenik. A kéz fejlődésüteme lassú a háromujjas fogás kialakulása is késik. A két kéz 
együttmozgásának, a test középvonalának átlépése nehézséget jelent. 
 

A kognitív funkciók sérülése, feladattartás gyengesége, nyugtalan magatartásuk és gyakran a 
motiváció hiánya nehezíti az ismeretszerzést a finommozgást igénylő feladatok. 

 

Az ábrázolás-alakítás foglalkozások célja: 

- kéz és ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk 

fokozása, a kéz izomerejének szabályozása, 

- a célirányos kézmozgások kialakítása, 

- a szem és kéz közti koordináció 

kialakítása, az ujjak 

tapintásérzetének fokozása, 

- a csukló, az ujjak laza mozgatása, 

- a látás - tapintás - mozgásérzet együttes 

szabályozása, a dominancia kialakításának 

segítése, 

- a testséma fejlesztés, 

- az ábrázoló kedv felkeltése, 

- az ábrázolás eszközeinek, a különböző technikáknak 

megismertetése, a helyes ceruzafogás kialakítása, 

- a figyelem, az emlékezet, az ügyesség 

fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése, 

- az analizáló, szintetizáló készség kialakítása, 

- egyszerű ok - okozati összefüggések 

felismertetése, a beszédkészség fejlesztése, 

- alapszínek és egyszerű formák megismertetése. 

 

A nagymozgások és a finommotorika fejlődése egymással szoros kapcsolatban van. A 
mozgásos tanulás közben vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik a 
percepciót, hatnak a kognitív funkciókra és a beszédre, segítik a manipulációt. 
 

A különböző fejlesztőjátékokkal végzett manipuláció ügyesíti a gyermek finommotorikáját, de 
igazi alkotókedvüket festéssel, nyomdázással, gyurmázással, tépéssel, rajzolással élhetik ki. E 

tevékenység során sikerélményhez jutnak, produktumok keletkeznek, ha a gyermek látja 

alkotásának eredményét. 
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Az ábrázolás-alakítás foglalkozás feladatai: 
 

- ujjak ügyesítése, 
- ábrázolókedv felkeltése, 
- pontos megfigyelés, 
- tárgyak fixálása, 
- eszközök használatának és fogásának megtanítása, 

ismerkedés az illesztéssel, 

- egyszerű mértani formákkal ismerkedés, 

- ujjtornával a kéz ügyesítése, 

- szem-kézkoordináció, 
- alak-háttér differenciálása, 
- ábrázolóképesség fejlesztése. 

 

Az ábrázolás-alakítás fejlesztésének lehetőségei: 

- mintázás, 

festés 

- nyomdázás,  

- papírmunkák, 

- rajzolás, 

- vegyes technikák 
 
A felsorolt technikákkal és eszközökkel dolgozhatnak különböző nagyságú, minőségű, térbeli 

elhelyezésű anyagokon (papír, üveg, tükör, fólia, paraván, tábla, fa, textil stb.). A munka során 
fontos ügyelni a helyes irányra. A gyermekekkel igyekszünk megtanítani a balról-jobbra és a 

fentről-lefelé haladást. 

 
Elvárások az óvodáskor végén 

- tudjon rövid ideig helyhez kötötten tevékenykedni, 

alakuljon ki kétujjas fogása, 

- tudjon pontosan illeszteni, 

- alakuljon ki a megközelítőleg helyes 

ceruzafogása, tartsa be a papírhatárt, 
- szívesen ábrázoljon, 
- rajzában jelenjen meg a kezdeti emberalak ábrázolás, 
- használja az ábrázolás-foglalkozáson megismert eszközöket, 

rajzában alakuljon ki a helyes nyomaték, 

tudjon egyszerű ábrát, ritmikus sort kirakni, 

munkájában balról - jobbra haladjon, 

alakuljon ki kezessége, testsémája, 

lateralitása. 

 

8.5 Mozgás 

A mozgás a gyermek napi tevékenységében szinte állandóan jelen van, a mozgásfejlesztés 
keretein belül pedig tervszerűen, kiscsoportban, egyénre szabottan valósítjuk meg a fejlesztést. 
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Az óvodában ellátott SNI gyermekek mozgásának jellemzői 
 

Az SNI gyermekek mozgásukban is eltérnek ép társaiktól. Az óvodánkban ellátott gyermekek 

pszichoszomatikus fejlődését a fejlődési tempó nagyfokú lelassulása, szabálytalansága, 

egyenetlensége jellemzi. A mozgásfejlődés során bizonyos fázisok kimaradhatnak, kevésbé 

gyakorlódnak be, illetve hibásan rögzülhetnek. Ez a mennyiségi és minőségi eltérés 

megmutatkozik a mozgáskoordináció és egyensúlyérzék zavarában, a mozgás kivitelezésének 

pontatlanságában, a testséma, a téri-, időorientáció fejlődésének elmaradásában, ügyetlen, lassú 

mozgásban, vagy hipermotilitásban. Számolnunk kell az esetleges mozgásos félelemmel is. A 

gyermekek járása általában széles alapú, bizonytalan, a kezek együttmozgása gyakran hiányzik. 

Mozgáskészségüket a fejletlen testséma, a nagy- és finommotorika koordinálatlansága jellemzi. 

Mozgásuk ritmusa diszharmonikus, statikai hibák, tartási rendellenességek és az izomtónus 
zavarai előfordulhatnak. Gyakran figyelhetők meg mozgásos sztereotípiák. 

Mozgásfejlesztés - foglalkozás 
 

Ez a foglalkozás a nagymozgások kialakítását, begyakorlását. korrigálását szolgáló 
foglalkozási forma. Az Ayres terápiában is használt fejlesztő eszközök rendszeres 

alkalmazásával erősítjük gyermekeinknél a helyes testtudat, testséma fejlődését, fejlesztjük az 
egyensúlyérzéket, korrigáljuk az integrációs folyamatokat, biztosítjuk a helyes szenzomotoros 

integrációt.  

A mozgásfejlesztés célja: 

- az általános erőnlét és állóképesség 

fokozása, a mozgástervezés és 

kivitelezés javítása, 

- a feladattudat kialakítása, 
- a kognitív funkciók fejlesztése, 

korrekciója, a motoros tanulás 

elősegítése, 

- az alapmozgások kialakítása, korrigálása, az értelmes, célirányos mozgás 

kialakítása; a biztos egyensúly kialakítása, 

- ügyesség, állóképesség, erő fejlesztése, 

a teljesítőképesség növelése, 

- a mozgásos gátlás oldása, 
- az utánzókészség fejlesztése,  

- a testséma fejlesztése, 

- a légzéstechnika javítása,  

- a ritmusérzék fejlesztése, 

- a szervezet sokoldalú, harmonikus, arányos fejlődésének biztosítása, az 
egészség megőrzése, 

- a figyelem, emlékezet, beszéd, mozgás összekapcsolása,  

- a szenzomotoros ismeretszerzés lehetőségeinek javítása,  

- a mozgáskoordináció fejlesztése, 

- a téri tájékozódás fejlesztése. 
 

 



92 
 

Az óvodai mozgásnevelés feladata: 

Fejlessze az erőt, gyorsaságot, ügyességet, állóképességet, a biztos egyensúly kialakítását, 

javítsa a hibás, összerendezetlen mozgásokat. Az utánzókészséget a nagymozgások 

imitációjával lehet a legjobban fejleszteni. Első lépés a passzív mozgásindítás: sok ringatós, 

gurítós játék, melyek az érzelmi nevelés szempontjából is nagy jelentőségűek. Ezután 

következik az alapmozgások kialakítása, gyakorlása, majd mozgássorok összeállítása, az 
egyszerű, egy-két elem ismétléséből a több felé haladva. 

 

A mozgásfejlesztés területei: 

- Játékos, utánzó gyakorlatok  

Feladatai: 

- az utánzókészség fejlesztése, 
- sikerélmény biztosítása, 
- közös tevékenység, kapcsolatteremtés, 
- testrészek átmozgatása, 
- ráhangolódás a foglalkozásra, 
- testséma fejlesztése, 
- beszédmegértés és beszédkésztetés, figyelem, emlékezet fejlesztése. 

 
A játékos utánzógyakorlatokat kezdetben segítséggel, majd egyre önállóbban végzik a 
gyerekek. Az énekek, mondókák, versek megadják a mozgások ritmusát, egyszerűek, könnyen 
utánozhatóak, felkeltik a gyermek érdeklődését. 

- Alapmozgások kialakítása, korrigálása  

Feladatai: 

- pontos mozgás kivitelezésének segítése, 
- a mozgásos gátlások oldása, 
- a mozgásigény kiélésének biztosítása, 
- kognitív funkciók fejlesztése, 
- beszédfejlesztés. 

 

A mozgásfejlesztés foglalkozások fő részét ezek a gyakorlatok alkotják. A foglalkozás e 

részének tervezésekor külön figyelmet kell fordítanunk a gyermek biológiai állapotára, az 
esetleges társuló fogyatékosságra, amelyben nagy szerepet játszik a drámapedagógia gyógyító, 

játékos funkciója. 

 

- Mozgásos játékok  

Feladatai: 

- a tanult mozgásformák játékos gyakorlása, 
- egyszerű szabályok megismerése, 
- a foglalkozás játékos lezárása. 

 

Ezek a játékok alkalmat kínálnak versenyzésre, páros gyakorlatokra, együttes játékra, siker és 
kudarc átélésére. Játék formájában szolgálják a rögzítést, gyakorlást. 
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- Vízhez szoktatás 

Célja: 

- A vízben való mozgásos tevékenység pozitív fiziológiai hatásainak elősegítése a 

gyermek fejlődő szervezetére (kedvező biológiai változások jönnek létre – ideg,- 

csontrendszer, - valamint az egyéb szervek , szervrendszerek funkcionális 

tulajdonságaiban. 

- Az örömteli testmozgás, stressz oldó hatás, pozitív önértékelés, testtudat javítása, 

szabályok betartásának növelése, összpontosítás, céltartása az adott feladatban. 

- A vízben megtanuljon ellazulni, hagyja magát lenyújtani, átmozgatni. 

- A látási, (vizuális), - hallási, (auditív), - izomérzékelési,(kinesztetikus), - 

tapintási,(taktilis), - ingerek fejlesztése a vízben. 

A tréning anyagát addig ismételjük, amíg minden mozgássor helyes végrehajtással, jó 

mozgásmintával stabil helyzetben rögzül a gyerekeknél. 

 

Feladatok: 

- Vízhez való viszony alakítása 

Megfigyelés, a vízhez való viszony felmérése, tanultak átismétlése 

- Passzív és aktív vesztibuláris feladatok úszógumival 

- Függőleges tengely körüli pörgetés jobbra – balra 

- Álló helyzetből hajlításon át a vízre felfekvés, álló helyzetből hajlításon át a vízre 

hátrafekvés 

- Hasra felfekvésből hajlításon át felfekvő helyzet elérése „fúró mozdulattal” 

- Vízszintes lábszárral a segítő mellkasáról elrugaszkodás hátra 

- Vízszintes lábszárra a segítő térdéről elrugaszkodás előre 

 

- Analitikus kéz és láb feladatok úszógumiban 

- Úszógumit fogva biciklizés hason oda – vissza 

- Halacskát v. labdát fogva háton biciklizés hason oda – vissza 

- Úszógumit fogva háton biciklizés oda – vissza 

- Úszógumiban billegtetés helyben előre – hátra, jobbra – balra 

- Úszógumiban billegtetés haladással előre, oda – vissza hátra haladással 

- Úszógumiban labda lenyomása víz alá és elengedése 

 

- Ülő feladatok a medence szélén 

- Hónalj alatt a gyerek behúzása a partról és 360 fokos jobbra forgatás 

- U.E. balra 

- Támaszülés a medence szélén, a kitámasztás gyakoroltatása 

- Támaszülésben passzív, ollózó lábmunka gyakoroltatása 

- Szemben a falnál kitámasztás tenyérrel és medence fogás haladással jobbra oda – vissza, 

balra fogásváltással 
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Kiegészítő terápiás eljárás: 

Gyógytorna: 

Intézményünkben lehetőség van arra, hogy heti rendszerességgel gyógytornász is 

foglalkozzon óvodásainkkal. A szakember egyéni állapotfelmérés után a gyermekeknek 

speciális gyakorlatokból álló, rehabilitációs célú foglalkozásokat tart. Célunk a már sérült 

testrész funkciójának helyreállítása, és ezáltal a mozgáskordináció, az egyensúly, a keringés-

és légzés javítása. Fontos szempont a (további) kóros, ízületi rögzülések (kontrakturák) 

megelőzése, valamint a különböző segédeszközökkel (pl.járókeret) történő mozgásfejlesztés, 

illetve ezen eszközök használatára való megtanítása. 

Elvárások az óvodáskor végén: 
 

- alakuljon ki a természetes mozgásigény, örömmel, szívesen mozogjanak, 

- tudjanak mozgást utánozni,  

- alkalmazkodjanak a foglalkozások rendjéhez, értsék az egyszerű verbális utasítást, 

- az alapmozgásokban szerezzenek jártasságot, 
- lépcsőn kapaszkodva, váltott lábbal közlekedjenek, 
- biztosan mozogjanak tornaszeren, játszótéri játékokon,  

- tudjanak rövid ideig figyelni a felnőttre és egymásra, 

- elemi szabályokat ismerjenek, tartsanak be. 

 

8.6 A külső világ tevékeny megismerése 

 

Külső világon értjük az óvodán kívüli természeti környezetet (víz, föld, növények, állatok) és 

az ember alkotta környezetet (falusi, városi környezet). A gyermek aktivitása és érdeklődése 

során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezet formai, 

mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a 

természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

Lehetőséget teremtünk, hogy megismerjék a szülőföld, a hazai táj, néphagyományok, szokások, 

a családi és tárgyi kultúra értékeit. Az óvodán kívüli szabadtéri lehetőségek alkalmat 

biztosítanak, hogy a gyermekek a közvetlen környezetükkel megismerkedve környezettudatos 

magatartást tudjanak gyakorolni. A környezet megismerésének feladata, hogy a gyermekek 

képességeihez mérten minél több tapasztalatot szerezzenek – a mozgás és a különböző 

érzékszervek bekapcsolásával – az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetből. 

Ehhez, egy mennyiségében és minőségében inger dúsan kommunikáló, megértő környezet 

szükséges. Fontos a pedagógus, mint modellértékű személy, érdeklődése, empátiás készsége, 

színes egyénisége, hiszen ez biztosítja a gyermekkel való jó érzelmi kapcsolat kialakulását. A 

külső világ tevékeny megismerésének témaköreit az évszakok feldolgozásához kialakított 

projektek, ünnepek, hagyományok határozzák meg. A környezet megismerésére szolgáló 

témakörök lehetőséget nyújtanak számunkra, hogy a gyermekcsoport fejlettségi szintjének, 
életkori sajátosságainak megfelelő tartalommal töltsük meg azokat. 

Témakörök a környezet megismerésére: 

- óvodai környezet 

- testünk, 

- a család, 



95 
 

- az évszakok, 

- gyümölcsök 

zöldségek 

- otthoni tevékenységek, 

- ünnepek (készülődés) 

- a közlekedés, 

- az állatok, 

- játékok (helye) – játszóterek, parkok. 

 

Az adott témakörök jellemzően megjelennek az anyanyelv és kommunikációfejlesztés 

foglalkozásokba ágyazottan, illetve az évszakokhoz kapcsolódó projektek, tematikus hetek 

során, valamint az ünnepekre való készülődés alkalmával.  

 

Hagyományok kialakítása 

 

A hagyományok minden közösség életében nagy jelentőségűek. A készülődés, az ünnepi 
hangulat, majd a rá való emlékezés, fényképek, filmek nézése sok közös élmény forrása lehet. 
Erősíti az összetartozást, segíti az egymás figyelését, az egymásnak segítést. Fokozza önmaguk 
megismerését, önbizalmukat. Óvodai életünket ünnepeink és sajátos hagyományaink teszik 
családiassá, meghitté és színesebbé. A hagyomány minden közösség életében nagy jelentőségű, 
erősíti a gyermekek összetartozását, egymás segítését, önmaguk megismerését, önbizalmukat. 
Hagyomány lehet, pl. az alvás előtti rövid mese, a reggeli közös éneklés, névsorolvasás, a 

közösen megünnepelt születésnapok, név-napok, akadályverseny egy-egy ünnephez 
kapcsoltan. Az ünnepek is a hagyományépítést szolgálják. A legjelentősebbek: mikulás, 
karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap, tanév-záró ballagás. Ezek egy része 
csoportban zajlik, más része a szülők számára is nyilvános. 

 

8.7 Munka jellegű tevékenységek 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység - az 

önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, 

értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi 

vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás. A munkajellegű tevékenység a 

szociális és kognitív készségek, képességek, attitűdök és kompetenciák fejlesztésének színtere. 

A munka folyamatában a gyermekek megfigyeléseket, tapasztalatokat szereznek 

környezetükről. Munkavégzés közben formálódik a munkához való viszonyuk. A munka célra 

irányuló, külső irányítással folyó tevékenység, mely a gyermektől belső fegyelmet, 

kötelezettség vállalást igényel. A munka során szükség van dicséretre, buzdításra. A gyermek 

munkája sok rokon vonást mutat a játékkal, a munka az óvodás kor végéig játékos jellegű 

tevékenység marad.  
Az SNI óvodás gyermekek is szívesen tevékenykednek, "segítenek". Sajnos, a túlféltő 

környezet gyakran letöri a kezdeti próbálkozásokat. Ha a gyermek érzi munkája fontosságát – 

bármilyen kicsi is az – szívesen hajt végre egyszerű feladatokat önmaga ellátására, társai és a 
közösség javára. Cél az örömmel végzett aktív tevékenyég. 

Az egyszerű „Add ide!”, „Hozd ide!”, „Rakjuk el!” jellegű feladatoktól fokozatosan jutnak el 

a gyermekek az elemi „naposi” feladatokig. A felnőttet utánozva egymásnak is szívesen 

segítenek, - gyakran elvégezve egymás helyett a feladatot, - segítenek az eszközök 
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kikészítésében, elrakásában, terem átrendezésben stb. Fontos, hogy a szülők is igényeljék az 

otthoni feladatvégzést, s a későbbi önálló életvezetés érdekében bízzák meg őket egyszerű 
feladatokkal. 

 
Területei: 

 
8.7.1 Önállóságra, önkiszolgálásra nevelés 

 
Az önkiszolgálásra nevelés mindennapos tevékenységi forma. 

Az önkiszolgálásra nevelés célja: 
 

- a gyermek szükségleteinek megfelelő komfortérzés biztosítása, gondozás, 
gondoskodás, 

- nagyon apró lépésekkel az önállóság elérésének segítése, 
- verbális utasításokkal a beszédmegértés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás 

fejlesztése, 
- a testséma fejlesztése, tájékozódás a saját testen, a testrészek, ruhadarabok viszonyának 

felismerése, 
- alapvető higiénés szokások kialakítása, 
- az ápoltság, tisztaság igényének felkeltése, 

helyes viselkedési formák elsajátítása, 

- a rászorultság, kiszolgáltatottság helyett az „én is tudom” függetlenség érzésének 
formálása, 

- a téri tájékozódás elősegítése 

A gyermekek az önállóság terén is különböző fejlettséget mutatnak. Ahhoz, hogy e téren 

eredmények szülessenek, alkalmat és időt kell adni a gyermeknek, hogy amire már képes, 

önállóan végezhesse el. Az a gyerek vagy fiatal felnőtt lesz a társadalom számára elfogadható, 

adaptív, aki birtokában van a társadalom által elvárt viselkedési formáknak. Ez az önállóság, 

helyes viselkedés az elfogadás szempontjából igen fontos. Óvodánknak tehát alapozó szerepe 

van ezen a téren is. Az önállóság bizonyos területei nemcsak a gyermek életkorától függnek, 

hanem fiziológiai érettségétől, mozgásos ügyességétől és értelmi állapotától. Ezért fontos, hogy 

a gyermekek apró lépésekben, rövid gesztussal kísért utasítások, illetve utánzás alapján. 

 

Az önkiszolgálásra nevelés feladatai: 

Étkezési szokásoknál 
 

- kanalazás megtanítása (merítés, szájhoz vitel, az étel megrágása, nyelés), 

a poharazás: a pohár felemelése kortyolás, nyelés, a pohár letétele, 

- a szalvéta használata, 
- a villával való ismerkedés (felszúrás vagy merítés), 

kérés, megköszönés, 

- ügyesebb gyermekeknél az ételből való szedés, 

a rágás megtanítása, 

- a helyes tempó elsajátíttatása, 
- kenyér vagy kifli fogása, leharapás a kenyér és a rajta levő feltét együttes elfogyasztása, 
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- a terítés folyamatának megismerése (pl. szék, tányér, kanál, pohár, szalvéta egymáshoz 
rendelése), 

- az étel és a hozzávaló eszközök felismerése, 
- közreműködés az étkezés utáni teremrendezésben. 

a vegyes/változatos étrend kialakítása 

Tisztálkodás terén 

- a vízcsap kinyitása, elzárása, 
- szappan használat, utána kézöblítés, 

a saját törülköző felismerése, 

- a kéz, arc szárazra törlése segítséggel, 

önálló kéz- és arcmosás, 

- fogmosásnál együttműködés (száraz, majd nedves fogkefe, fogkrémes fogkefe 
elfogadása, szájöblítés megtanítása), önálló fogmosás, 

- "baleset" vagy kirándulás esetén az együttműködés zuhanyozáskor (kéz, láb felemelése 
stb.), 

- a fésülés tűrése, önálló próbálkozás, 

igény a tiszta, ápolt külsőre, 

- étkezés előtti, utáni, bizonyos munkafolyamatok (pl. festés) utáni kézmosás igényének 
felkeltése, 

- orrfújás megtanítása, zsebkendő használatának igénye, a piszkos zsebkendő szemétbe 
dobása. 
 

Szobatisztaságra nevelés 
 

- rendszeres ültetés mellett a szükséglet megfigyelése, 

szükségletek adekvát jelzése bármilyen formában 

- WC, vagy bili és a szükséglet elvégzése közti kapcsolat felismertetése, kérdésre jelezze 
szükségletét, 

- önmagától jelzi szükségletét, képes visszatartani addig, míg a WC-re ér, 

a biliről a gyermek WC-re szoktatása, 

- fiúk állva pisiltetésének megtanítása, 

WC papír használata segítséggel, 

- "baleset" jelzése, 
- WC használatakor a ruhadarabok le-, felhúzása, 

WC használat utáni kézmosás megtanítása, 

- ajtó nyitás-csukás megtanítása. 

Öltözés, vetkőzés: 
 

- együttműködés az öltözésnél, vetkőzésnél, 

sapka, sál levétele, zipzár lehúzása, 

- egyszerű ruhadarabok levétele (cipő, zokni, nadrág stb.), 
- vetkőzésnél kis segítségnyújtás (kigombolás, kikötés, cipőfűző meglazítása stb.), 

egyszerű ruhadarabok felvétele, pl. sapka, bugyi, 

- öltözés kis segítséggel (ruha elejének megmutatása, jobb-bal oldalnál segítés, befűzés, 
gombolás stb.), 

- bizonyos ruhadarabok teljesen önálló felvétele. 
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Önálló munkafeladatok 
 

- saját hely felismerése (öltözőben, étkezésnél, alvásnál stb.), 

székek helyre rakása, 

- játékok közös elrakása, 

- szőnyeg feltekerése (pl. mozgásfoglalkozáshoz), 

közös teremrendezés, 
- eszközök bevitele, kiosztása 
- egyszerű tárgyak kivitele (pl. konyhába), 

egyszerű üzenet közvetítése óvodán belül, 

társak segítése, -  
- asztal letörlése, szemét összeszedése, 

székek felrakása az asztalra, -  
- saját ruhadarabok, eszközök felismerése, helyére tevése, 

közös ágyazás, ágynemű, ágyak elrendezése és elrakása. 

A különböző tevékenységeknél a kis lépések elvének kell érvényesülnie. Kezdetben a 
gyermekkel együtt végezzük a cselekvést, fokozatosan az önállóság eléréséig. Minden 
fejlesztésnél az adott gyermek fejlettségi szintjéhez viszonyítunk, s arra építünk, amit már tud. 

 

Pihenés  

 

A pihenés fontos szerepet kap az óvodás gyermek napirendjében, a pihenés alatt a csend és 

nyugalom biztosítása a gyógypedagógiai asszisztens kiemelt feladata.  

A pihenés előtt a csoportszoba szellőztetése, légfrissítő használata, az elalvás előtti mese- és 

zenehallgatással megnyugtatjuk a gyermekek idegrendszerét, oldjuk a délelőtt folyamán átélt 

feszültségeket.  

 
8.2 Közösségért végzett munka 

A közösségi megbízás teljesítése jó feladattudatot feltételez, figyelem összpontosítást igényel.  

 

- Naposság  
 

Naposi tábla” alapján választjuk a felelőst. A munka elvégzése után értékeljük, megköszönjük 

a feladatvégzést. A napos feladatai egyénre szabottak, nem általánosak az egyéni fejlettség 

határozza meg a naposi teendők ellátását.  

 

- Teremrendezés 
Lehetőséget kapnak arra, hogy önbizalmuk fejlődjön, egymás iránti figyelmük kialakuljon. 



- Alkalomszerű munka  

 

- ünnepélyek, ünnepek szervezésnél, rendhagyó programok alkalmával a 

gyermekeket bevonjuk az előkészületekbe, pl. díszítés, ajándékkészítés  

- növények gondozásának megismerése, például öntözés, átültetés, csíráztatás  

- közös főzés, sütés, almakompót készítés, mézeskalácssütés, kókuszgolyó 

készítés  
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- környezettudatos viselkedést megalapozó munkák (pl.: szelektív 

hulladékgyűjtés, madáretetés télen).  
 

Elvárások az óvodáskor végén 
 

- Értsék az egyszerű gesztussal kísért utasításokat, azokat hajtsák végre. 
- Kívánságukat, kérésüket, szükségleteiket tudják közölni, tudjanak kommunikálni, 

használjanak nonverbális jelzéseket. 
- Minél több tapasztalatot szerezzenek közvetlen környezetükről és tudjanak benne 

tájékozódni. 
- Alakuljon ki önállóságuk az önkiszolgálás terén (öltözködés, tisztálkodás, étkezés, WC-

használat). 
- Ismerjenek alapvető viselkedési szokásokat (kérés, köszönés, megköszönés), egyszerű 

szabályokat tartsanak be. 
 

8.8 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. Az erre való 

motiválás jelentős szerepet játszik a foglalkozások tervezésében, irányításában.  

Az SNI óvodásokra sajátos formában és erőteljes gyógypedagógiai módszerbeli és egyénre 
adaptált segédlettel vonatkoznak a tipikus fejlődésű óvodáskorú kisgyermekek tanulási 
(nevelési) mechanizmusai, formái: 
 

- az utánzásos, modellkövetéses magatartás és viselkedés tanulása a szokásrendszerek 
kialakításában, 

- a játékos tapasztalatszerzés,  

- a cselekvéses tanulás 

- a kérdésekre (itt kérdő magatartásformákra) és (egyszerű gesztusokkal kísért) 
válaszokra épülő ismeretszerzés 

- irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés  

- egyszerű gyakorlati problémák megoldása 

 

Cél:  

- az óvodás gyermekeink kompetenciáinak fejlesztése, a képességek fejlesztése. Építünk 

a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire;  

- a spontán játéktevékenység fokozatosan szándékos tanulási tevékenységgé váljon.  

 

Feladat:  

-  a gyermek a környezetét felfedezve, kutatva és tapasztalatokat gyűjtve jusson 

ismeretekhez;  

- a játékban rejlő lehetőségek kihasználása spontán és irányított, kezdeményezett játék 

során;  

- a motoros, perceptuális tapasztalatszerzés biztosítása 
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9. A gyermek fejlődési ütemének ellenőrzése, értékelése 

 

A nevelési év elején az új gyermekek szüleivel anamnézist veszünk fel, valamint a Szakértői 

Bizottság szakvéleménye és a megfigyelés, pedagógiai vizsgálat alapján egyéni fejlesztési 

tervet készítünk. A gyermekekkel foglalkozó nevelők rendszeres esetmegbeszéléseken team-

munkában keresik meg a lehető legjobb megoldást egy-egy gyermek kapcsán. A gyermekek 

fejlődésének nyomon követési formái a következők: 

- folyamatos megfigyelés,  

- feljegyzések készítése, 

- a gyermekek cselekedeteinek, viselkedésének elemzése, 

- felmérések  

Óvodásaink teljesítményeinek értékelésnél minden esetben a legfontosabb szempont, a 

gyermek önmagához képest elért fejlődése, hogy önállóbbá vált-e, és hogy milyen mértékben 

képes az elsajátított ismereteket alkalmazni. 

Ennek mérésére óvodásainknál az informális felmérések típusai közül a  

- Pedagógiai megfigyelést, és a  

- Fejlődési kérdőívet használjuk. 

 

-  Értelmileg akadályozott óvodásaink szociális és személyiségfejlődésének mérése a 

Strassmeier fejlődési skála segítségével valósul meg, 

-  Autizmus spektrum zavarral élő (értelmileg akadályozott) óvodásaink fejlődésének 

nyomonkövetésére a Fejlődési kérdőívet (Nottingham Southerland House School 

kérdőívének fordítása) használjuk.  

Az óvoda – törvényi kötelezettségének eleget téve, a jogszabályi előírásnak megfelelően - az 

óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi. A gyermek önmagához mért 

fejlődésének eredményét legalább évente kétszer (szükség estén többször is), félévkor és a 

tanév végén megismétli, rögzíti.  A teljesítmények minősítése részben folyamatos, részben 

ciklusonként történik. Félévente minden gyermekről részletes pedagógiai vélemény, értékelés 

készül. Pedagógiai jellemzés főbb szempontjai: megjelenés, magatartás, mozgás, 

kommunikáció, vizuomotoros koordináció, játék, önkiszolgálás jellemzése, kognitív fejlettség.  

Rendszeressége a továbbiakban: szakértői vélemény kéréséhez, kontroll vizsgálatot 

megelőzően.  

 

 

10. Az óvodai élet megszervezése 

 

10.1 Személyi feltételek 

Az értelmileg akadályozott gyermekeket nevelő óvodai csoport ellátásához feltétlenül 

szükséges óvodai feltételek: 

 csoportonként 2 fő gyógypedagógus 

 csoportonként 1 fő gyógypedagógiai asszisztens/gyermekfelügyelő 

 csoportonként 1 dajka 

 

A csoportokban folyamatosan 2 gyógypedagógus (délelőtt és délután 1-1 gyógypedagógus) 

vesz részt a gyermekek fejlesztésében. Egy asszisztens, aki a délelőtti és délutáni 

gyógypedagógiai feladatokban segít, valamint egy dajka, aki délelőtt és délután a gyermekek 

teljes körű ellátását látja el. 
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Óvodánk gyógypedagógusai rendelkeznek a gyermekek ellátásához feltétlenül szükséges, 

törvényben előírt felsőfokú végzetséggel. Pedagógusaink az óvoda szükségletei szerint 

önképzéseken, tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt, melyek során újabb 

képesítéseket szereznek. A tudást, amit megszerzünk, megosztjuk a kollégákkal.  

 

10.2 Tárgyi feltételek 

Óvodánk 4 csoportszobával rendelkezik, melyek az intézmény földszintjén, a többi intézmény-

egységtől elkülönített, folyosóval rendelkező részlegében helyezkednek el. A csoportszobák 

világosak, megfelelően és ízlésesen berendezettek, a gyermekek életkori sajátosságaihoz 

igazodnak. 

Óvodánk 4 csoportszobájában többnyire azonos berendezés található: a csoportok szín szerinti 

elnevezésének megfelelően színes beépített szekrények, nyitott polcok a játékok részére, fa 

asztalok és székek, műanyag, egymásra rakatolható fektető ágyak a délutáni pihenéshez. A 

polcokon elegendő eszközt, játékot biztosítunk ahhoz, hogy óvodásaink kedvük, érdeklődésük 

szerint választhassanak közülük a szabad játéktevékenység során. Gondot fordítunk arra, hogy 

az eszközök, játékok esztétikusak, tartósak és könnyen tisztíthatók legyenek. Lehetőségeinkhez 

mérten folyamatosan pótoljuk, és bővítjük készségfejlesztő eszközeink, fejlesztőjátékaink 

meglévő készletét. Bútoraink megfelelnek a gyermekek testméreteinek és mozgásigényének, 

jól tisztíthatók. A csoportszobák mindegyike rendelkezik mosdóhelyiséggel (WC és 

zuhanyozó), mely a gyermekek önkiszolgálásra nevelésének fontos színtere. Csoportszobáink 

családias légkört sugároznak, ahol elegendő tér van a mozgáshoz is. 

A csoportszobák több funkciót töltenek be: az óvodai tevékenységek, a torna, a játék, a 

különböző foglalkozások és a pihentetés színterei is. Csoportjainknak lehetősége van az iskolai 

tornaterem, fejlesztőterem használatára is.  

Az óvoda külön udvarán, teraszán a gyerekek szabadon játszhatnak, tevékenykedhetnek. Az 

udvaron homokozó, ülőpadok találhatóak, valamint futóbiciklik és kismotorok is biztosítottak 

a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Az udvari játék-eszközök, telepítésük, és a 

burkolat előírásoknak megfelelő felújítása, vagy cseréje érdekében az intézmény igyekszik 

kihasználni a pályázatok adta támogatási lehetőségeket is. 

 

10.3 Óvodai felvétel 

Óvodánkba a szülő kérésére és a Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának 

javaslata alapján, az intézményvezető döntése után kerülnek a sajátos nevelési igényű 
gyermekek. Óvodába 3 éves kortól járhat a gyermek, amíg a tankötelezettségét nem teljesíti: 6, 

legkésőbb 7 éves koráig.  A gyermekek napi 4 órában kötelesek részt venni az óvodai 
nevelésben. A csoport összetételét több szempont határozza meg, és amennyiben szükséges, 

rugalmasan változtatható a gyermekek és a csoport érdekeit maximálisan szem előtt tartva. 

Tapasztalatok szerint a vegyes életkorú és eltérő képességű gyerekekből álló csoportösszetétel 
a legoptimálisabb. Az ideális csoportlétszám 6-8 fő.  

Az a három-négy éves sajátos nevelési igényű kisgyermek, aki eddig nem vagy alig volt távol 

szüleitől, a szülői háztól, csak fokozatosan illeszthető be a közösségbe. Ezért lehetővé tesszük 

újonnan érkező óvodásainknak, hogy édesanyjukkal és/vagy gondozójukkal együtt 

látogathassák az első héten óvodánkat. A beszoktatás hossza maximálisan 8 hét, ez lehet 
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rövidebb is, amin a szülők szükség esetén csökkenő ideig jelen lehetnek (hasznos fokozatosan 

emelni a beszoktatás napi időtartamát). 

Az óvodai foglalkozások megkezdése után is csak fokozatosan szoktatjuk hozzá a kis-
gyermekeket a foglalkozásokon, a tevékenységekben való részvételhez. A beszoktatás során a 

beilleszkedéshez óvodánk minden dolgozója törekszik arra, hogy optimális segítséget nyújtson 
a családoknak. Speciális esetekben támogatjuk a hosszabb, esetenként elnyúló beszoktatást is. 

A gyermekek csoportonkénti létszáma maximum 10 fő. 

 

10.4 A tovább lépés módja 

A tanköteles korú gyermek a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői  

Bizottságának kontrollvizsgálatán vesz részt. A szakértői vélemény javaslata alapján a 

pedagógus a szülővel keresi a gyermek további fejlesztésének lehetőségeit. Legtöbb óvodásunk 

tanulmányait a sajátos nevelési igényű, gyermekeket oktató-nevelő általános iskolában kezdi 

meg tanulmányait. 
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10.5 Az óvoda napirendje 

A nyugodt légkör a szabályosan ismétlődő események rendszeressége megnyugtatóan hat a 

gyermekekre. A mindennapok szervezésekor szükséges alkalmazkodni az életkori 

sajátosságokon túl a meglévő fogyatékosságok speciális igényeihez a megterhelések és 

pihenések ritmikus váltakozásával. Az óvoda életét ezért úgy szervezzük meg, hogy a napirend 

ritmusát lehetőség szerint ne zavarjuk meg. A foglalkozásokat megfelelő helyen, naponta 

általában azonos időben szervezzük. Közben kialakítjuk a szükséges munkafegyelmet, segítjük 

a minél önállóbb feladat-végzést, kivárásra, a szükséges türelmes várakozásra szoktatjuk a 

gyermekeket. Az ismétlődés kiszámítható, és biztonságot ad, ezért ügyelünk a tevékenységek 

megfelelő ritmusára, az egyénenként optimális terhelés és a megfelelő pihenés egyensúlyára. 

 
 A csoportok napirendje: 

Délelőtt 

7:00 -8:00 Reggeli ügyelet 

8:00 – 8:45 

 

Érkezés, gyülekező 

 gondozási (önkiszolgálási) feladatok 

ellátása 

 játék 

8:45 – 9:30 Fejlesztő foglalkozások  

(egyéni, mikro-csoportos vagy csoportos 

formában) 

9:30 – 10:00 Tízórai 

10:00 – 11:30 Fejlesztő foglalkozások, levegőzés, játék 

11:30 – 12:00 Készülődés az ebédhez 

(önkiszolgálási feladatok, terítés) 

12:00 – 12:30 Ebéd 

12:30 - 12:45 Önkiszolgálási tevékenységek 

Délután 

12:45 - 14:30 Csendes pihenő 

14:30-15:00 Uzsonna 

15:00-16:00 Szabad és irányított játék/levegőzés 

16:00-17:00 Délutáni ügyelet, szabad játék 
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10.6 Az óvoda heti rendje 

Úgy a napirend, mint a heti rend kialakításánál figyelembe vesszük a gyereknek a személyiség 

kibontakozásához, a játékhoz, a pihenéshez, a tanuláshoz való jogát, és egyéni szükségleteit. A 

szervezeti keretek betartása természetesen rugalmas, függ a gyerekek aktuális állapotától, az 

időjárástól, váratlan eseményektől és semmiképpen nem jelenthet aránytalan terhet egy 

gyereknek sem. 

A foglalkozások, tevékenységi formák heti rendszeressége  

 

Foglalkozás/terápia heti gyakorisága ideje 

Verselés, 

mesélés/Anyanyelv és 

kommunikációfejlesztés 

5 foglalkozás délelőtt 

Mozgás/Mozgásfejlesztés 

(ezen belül vízhez szoktatás) 

5 foglalkozás délelőtt 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézi munka/Vizuomotoros 

készségfejlesztés 

3 foglalkozás délelőtt 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc/Zenei nevelés 

alapjai 

2 foglalkozás délelőtt 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

5 foglalkozás délelőtt 

Játék/Játékra nevelés 10 foglalkozás délután 

Munka jellegű 

tevékenységek 

10 foglalkozás délután 

Önkiszolgálás mindennapos tevékenységbe 

ágyazva  

délelőtt és délután 

 

 

10.7 Az óvoda működési rendje 

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart, az óvoda működési rendje 

igazodik az Általános Iskola, EGYMI működési rendjéhez, így a fejlesztési (szorgalmi idő) év 

időtartama a tanév rendjéhez igazodóan szeptember 1-től június 15-ig tart. 

Évenként 5 munkanapon – az intézmény nevelőtestülete által jelölt napokon – tanítás vagy 

nevelés nélküli munkanapot tartunk. Nyáron az óvoda zárva tart, de az intézmény a szülői 

igényeknek megfelelően ügyeletet biztosít a gyermekek számára. 

  

Az intézmény hétfőtől – péntekig tartó 5 napos munkarenddel folyamatosan működik. Eltérő 

az intézményi munkarend, a gyermekek fogadása abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt 

az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul, illetve esetenként, ha 

a fenntartó elrendeli a munkaszünetet (pl. felújítás esetén stb.) 

A naponkénti nyitvatartási idő reggel 7:00 órától, délután 17:00 óráig tart. 

A napi nyitva tartási idő 10 óra. 
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10.8 Az óvoda kapcsolatai 

 

A köznevelési törvény értelmében gyógypedagógiai óvodánk nem önálló jogi személy, ezért 

élén magasabb vezetői beosztásúként az intézmény igazgatója áll. Az óvoda életét, szervezeti 

felállását, belső rendjét, működését az intézmény nevelőtestülete határozza meg.  

A követelményeket, a zökkenőmentes működést az óvodai-iskolai Házirend, az éves munkaterv 

és ütemterv segíti.  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda ezt hatékonyan segíti, 

erre épül, kiegészíti azt. A családdal való jó kapcsolat elengedhetetlen feltétele a gyermek 

harmonikus fejlődésének. A kapcsolattartás alapja a kölcsönös bizalom és őszinteség. A 

gyermek lelki állapotának, hangulatainak, fejlődésének figyelemmel kíséréséhez 

elengedhetetlen az élő mindennapi kapcsolat. Az óvodánkban napi szinten adódik lehetőség a 

szülőkkel való konzultációra. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait és szokásait, 

szükség szerint családokhoz illesztetten érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot az 

intézményi gyermek – és ifjúságvédelmi felelős bevonásával. Évente legalább kétszer (év eleje, 

félév) szülői értekezletet, illetve szükség esetén - egyezetett időpontokban - fogadóórát tartunk. 

A szülők a napi beszélgetések, közösségi médiafelületeken, a szülői értekezletek, a gyermek 

kiállított munkái, illetve a nyílt nap során győződhetnek meg gyermekük fejlődéséről. Előzetes 

egyeztetés esetén a szülő a nyílt napokon kívül is jelen lehet gyermeke csoportfoglalkozásán. 

Az óvodai csoportból való kikerüléskor a szülők számára segítséget nyújtunk gyermekük 

legmegfelelőbb elhelyezésének érdekében Nagy szerepe van a szülők egymás közötti 

kapcsolatának. A sajátos nevelési szükségletű gyermek nevelése során számtalan alkalommal 

kerülhet krízishelyzetbe a szülő, ahol a szakmai segítség mellett kiemelt jelentőségű a 

sorstársak támasznyújtó segítsége, ezért a szülők megsegítése érdekében óvodánkban szülőklub 

is működik.  

 

10.8.1 A szülőkkel való kapcsolattartás formái 

 

Az óvodánkban napi szinten adódik lehetőség a szülőkkel való konzultációra. Figyelembe 

vesszük a családok sajátosságait és szokásait, szükség szerint családokhoz illesztetten 

érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot az intézményi gyermek – és ifjúságvédelmi felelős 

bevonásával. Szülői értekezletet évente három alkalommal, illetve szükség esetén – egyezetett 

időpontokban - fogadóórát tartunk. A szülők a napi beszélgetések, közösségi médiafelületeken, 

a szülői értekezletek, a gyermek kiállított munkái, illetve a nyílt nap során győződhetnek meg 

gyermekük fejlődéséről. Előzetes egyeztetés esetén a szülő a nyílt napokon kívül is jelen lehet 

gyermeke csoportfoglalkozásán. Az óvodai csoportból való kikerüléskor a szülők számára 

segítséget nyújtunk gyermekük legmegfelelőbb elhelyezésének érdekében. Nagy szerepe van a 

szülők egymás közötti kapcsolatának. A sajátos nevelési szükségletű gyermek nevelése során 

számtalan alkalommal kerülhet krízishelyzetbe a szülő, ahol a szakmai segítség mellett kiemelt 

jelentőségű a sorstársak támasznyújtó segítsége. A szülők megsegítése és a közöttük kialakuló 
fórum elősegítése érdekében az óvodában szülő klub működik, melynek foglalkozásai évente 

3-4 alkalommal kerülnek megrendezésre.  

 

10.8.2 Társadalmi kapcsolataink 

 

Az óvoda kapcsolatot tart fenn  

- a III. kerületi Önkormányzat többségi óvodáival, illetve speciális óvodákkal, integráló 

óvodákkal,  
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- szoros munkakapcsolatban van a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottságokkal  

-  szoros szakmai kapcsolat fűzi az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karához 

(Atipikus Viselkedés és Kognició Gyógypedagógiai Intézet) 

- a szülő szervezetekhez  

- kapcsolatot tart bölcsődékkel, speciális bölcsődei csoportokkal  

- korai fejlesztést végző szakemberekkel (Budapesti Korai Fejlesztő Központ, Down 

Alapítvány Korai Fejlesztő Központ)  

- a magyar külhoni óvodákkal, és igyekszik velük szakmai kapcsolatot fenntartani, 

ápolni. 

 
 

10.9 Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 

A gyermekvédelem magába foglalja a családdal, a szülőkkel való kapcsolattartást, 

együttműködést, hiszen csak összefogva lehet eredményesen dolgozni a gyermekekért. 

Tudatosítjuk a szülőkben, hogy elsősorban ők döntenek a gyermekeik sorsáról, az óvodai 

nevelés csak a családi nevelés kiegészítője, a gyógypedagógusok a szülők segítőtársai. 

A gyermekvédelem szorosan kapcsolódik intézményünk pedagógiai tevékenységéhez. 

Összefügg azzal, hogy az óvodában olyan légkört, olyan pedagógiai tevékenységet alakítottunk 

ki, mely kizárja, hogy bármelyik gyermek származása, neme, vallása, nemzeti – etnikai - 

migrációs hovatartozása miatt hátrányos helyzetbe kerüljön. 

A védő-óvó funkció kiemelt feladatunk, jelen van az óvodánk mindennapi életében, minden 

gyermek megkapja a neki megfelelő ellátást, emellett külön gondozásban részesítjük azokat a 

sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik hátrányos helyzetűek, illetve veszélyeztetettségük 

miatt rászorulók.  

Alapvető követelménynek tekintjük, hogy minden gyermek részére biztosítsuk a fejlődéshez 

szükséges feltételeket, egyenlő esélyeket, hozzáférést, annak érdekében, hogy tehetségét 

kibontakoztathassa, illetve a sajátos nevelési igényből fakadó lemaradásait, hátrányokat 

csökkenthesse, függetlenül családi - vagyoni helyzetétől.  

 

Célok: 

- Az óvodába beíratott és járó gyermekek problémáinak korai felismerése, kezelése.  

- A gyermek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettség kialakulásának 

megakadályozása, de legalábbis csökkentése, hogy hátrányos helyzetbe tartósan ne 

kerüljön, vagy hátrányos helyzetűből ne váljék veszélyeztetetté a gyermek.  

- Problémás esetek folyamatos felmérése, gondos orvoslása, a gyermekvédelmi munkát 

segítő partnerkapcsolatok folyamatos ápolása, velük együttműködési rendszeresen.  

- Az óvodai felelősi rendszer aktuális működtetése – óvodán belül és kívül is a társ és 

segítő intézményekkel 

 

 Feladatok: 

- A gyermeki, családi problémák felismerése, képviselete minden esetben.  

- Nyilvántartás, statisztika készítése a megismerés után.  

- A megfelelő segítő módok kiválasztása, alkalmazása.  

- Szociális ellátások lehetőségének számbavétele/étkezési segély, egyéb segélyek.  

- Szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, tájékozódás a segítő szolgáltatások 

lehetőségéről. 

- Segítő külső szervekkel, szakemberekkel, az eddig kialakított aktív együttműködés, 

kapcsolattartás folytatása.  



107 
 

- Szükség esetén írásos jelzés a Gyermekjóléti Szolgálathoz, Gyámhivatalhoz, Nevelési 

Tanácsadó, jegyző bevonása a probléma megoldásában. 
 

Gyermekvédelmi felelősünk feladatai: 

- Kapcsolattartás, szükséges eljárások kezdeményezése  

- Kollégák, szülők tájékoztatása a rászorulók esetében.  

- Tanácsadás a szülőknek, pedagógusoknak a felmerült helyzet kezelésére.  

- A támogatásokhoz szükséges óvodai dokumentumok kitöltésében segítségadás a 

szülőknek. 

- Folyamatos konzultáció a kollégákkal a gyermekvédelmi esetekről. 

 

 

10.10 Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, szociális hátrányok enyhítését 

segítő tevékenységek 

 

Célok, feladatok: 

- Megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása a hátrányos helyzetű és 

a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH/HHH) gyermekek részére. 

- Az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartása, elfogadó, támogató attitűd 

a másság mindenfajta megjelenésével kapcsolatban.  

- Esélyegyenlőség biztosítása a nevelés minden területén 

- A gyermekek differenciált fejlesztése egyéni képességeik figyelembe vételével.  

- Gyermekközpontú, családorientált szemlélet kialakítása. 

- A HH/HHH gyermekek beóvodázásával biztosítani az esélyegyenlőséget. 

- A HH/HHH gyermekek egyenlő elosztásával biztosítani intézményi- és csoport szinten 

a szegregációmentességet. 

- Egyéni, differenciált készség- és képességfejlesztés, egyénre tervezetten, a gyermek 

fejlődését folyamatosan nyomon követve.  

- Hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel, valamint az óvodán kívüli 

szervezetekkel.  
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1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva biztosítható a középsúlyosan 

értelmi fogyatékos tanulók személyiségének harmonikus fejlődése. 

A képzés célja kialakítani a helyes közösségi magatartást, az együttműködési képességet és a 

szocializációs készséget a hiányosan működő képességek korrekciója, a hátrányok csökkentése 

érdekében, miközben folyamatos motivációval, az érdeklődés fenntartásával valósul meg a jól 

működő funkciók fejlesztése.  

A képzés feladata minél nagyobb mértékben előkészíteni az önálló vagy támogatott életvezetés 

lehetőségét, kialakítani a környezethez való kötődés igényét, a közösségi alkalmazkodást és 

elfogadást, törekedve az önérvényesítéssel és önálló döntési képességgel rendelkezés 

kialakítására, a tanuló felkészítésére a lehető legeredményesebb társadalmi integrációra. 

Az általános iskola megalapozza a tanulói képességekhez és érdeklődéshez igazodó, 

készségfejlesztő iskolai képzésben történő részvétel és a gyakorlati munkavégzés feltételeit 

úgy, hogy fokozott figyelmet fordít azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésére, amelyre a 

középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknak az iskolai oktatás után szükségük lehet (a 

készségfejlesztő iskola évfolyamain, napközi otthonokban, családban, lakóotthonokban, védő- 

vagy integrált munkahelyeken). 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kiemelt figyelmet kell fordítani az 

egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a képességstruktúra 

hiányosságainak kompenzálása, az épen maradt funkciók feltárásával, és azokra építéssel.  

A pedagógusoknak feladatuk a gyakorlat-orientált, a mindennapi élet tevékenységeire 

felkészítő képzés megvalósítása, az életvezetési technikák megalapozása, elsajátítása, 

gyakorlása. A személyiség gazdagítása érdekében az önelfogadásra és mások elfogadására a 

toleráns magatartás kialakításával tehet szert a gyermek/tanuló. 

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi 

magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden 

tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 
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2.  NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI ALAPELVEK ÉS CÉLOK MŰVELTSÉGI 

TERÜLETENKÉNT 

 

2.1 Anyanyelv és kommunikáció 

Célok: 

A műveltségi terület célja, hogy megalapozza és befolyásolja valamennyi fejlesztési terület 

tartalmainak megismerését, elsajátítását, ugyanakkor az anyanyelvi és kommunikációs 

képességek fejlesztése valamennyi fejlesztési terület feladata. Az anyanyelvi és 

kommunikációs nevelés során fejlődik a kapcsolatteremtő, a közlő és informáló képesség, 

lehetővé válik a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek elsajátítása. Hozzájárul 

a tiszta és helyes hangképzéshez, a beszédkészség fejlesztéséhez, a beszéd általi további 

ismeretszerzés képességének kialakulásához és megszilárdulásához. A szóbeli 

kommunikációban súlyosabban akadályozott tanulók számára a szóbeli kommunikációt 

kiegészítő, illetve helyettesítő módszerek alkalmazásával járul hozzá az önkifejezéshez és az 

ismeretszerzéshez.  

Feladatok: 

 az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek kialakítása és fejlesztése, 

 a csoportba való harmonikus beilleszkedés elősegítése, 

 az egyénre szabott minél nagyobb fokú önállóság kialakítása az olvasás és írás területén, 

 önálló eligazodás írásos, képes anyagokban, 

 a kulturált kommunikáció minden formájának gyakorlása különböző élethelyzetekben 

 

2.1.1 Beszédfejlesztés:  

Testünk ápolása; ruházat; család; étkezés; iskolai élet; növények, állatok; lakás; utca, 

közlekedés; üzletek, vásárlás; foglalkozások; ünnepek; időbeli tájékozódás; intézmények; 

társas érintkezés. 

Fejlesztési feladatok: 

Saját élményekből, tapasztalatokból kiindulva a környezet tárgyainak megnevezése, 

jelenségeinek, folyamatainak, ok-okozati összefüggéseinek felismerése. 

2.1.2 Olvasás: 

Térorientációs gyakorlatok. 

Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés. 

Olvasástechnikai gyakorlatok 

Értő olvasás 

Fejlesztési feladatok: 

 Alapkészségek kialakítása és fejlesztése: vizuális, akusztikus, mozgásos és szeriális 

érzékelés és észlelés fejlesztése. 

 A figyelem fejlesztése. 
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 Az emlékezet fejlesztése. 

 A gondolkodás fejlesztése. 

 A térbeli viszonyok gyakorlati alkalmazása. 

 

2.1.3 Írás 

 Térorientációs gyakorlatok. 

 Finommozgások előkészítése. 

 Szem-kéz koordinációjának fejlesztése. 

 Vonalvezetési gyakorlatok. 

 Íráskészség megalapozása. 

 

Fejlesztési feladatok: 

 Érdeklődés kialakítása az írásos információk iránt. 

 Spontaneitásra törekvés az írás területén. 

 

 

2.2 Társadalmi környezet 

 

Cél: a környezet iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása. 

Feladatok: 

 a tér- és időbeli tájékozódás kialakítása és gyakorlása, 

 mérések különböző mértékegységekkel, 

 pénzzel kapcsolatos ismeretek nyújtása, gyakorlati életben történő alkalmazása, 

 logikai összefüggések felismertetése, 

 társadalmi környezet megismerése, 

 szociális készségek elsajátítása, 

 feladattudat, felelősségérzet fejlődése. 

 

2.2.1 Számolás-mérés 

 Elemi tapasztalatok gyűjtése a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól. 

 Térbeli és időbeli tájékozódás, mennyiségek felismerése, összehasonlítások, 

viszonyítások. 

 Mennyiségekkel végzett műveletek. 

 Mértékegységek, mérések. 

 Pénz 

 

Fejlesztési feladatok: 

 Szükséges alapkészségek kialakítása. 

 Alapvető tér- és időbeli relációk alkalmazása, gyakorlása. 

 Tárgyak mennyiségi és formai tulajdonságainak megismerése. 

 Különbségek, változások érzékelése, mennyiségfogalom kialakítása. 

 Tárgyak tulajdonságok szerinti csoportosítása. 
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2.2.2 Játékra nevelés 

 

Gyakorló, konstrukciós, didaktikus, szabály- és szerepjátékok, valamint spontán és szabadban 

játszható játékok. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 

 A gyermek olyan pozitív személyiségjegyeinek alakítása, mint a türelem, a kitartás, a 

segítőkészség, egymás megbecsülése. 

 Önálló kezdeményezési készség kialakítása. 

 Esztétikai érzék fejlesztése. 

 Játéktárgyak adekvát használatának segítése. 

 Alkalmazkodás a csoport igényeihez. 

 

2.2.3 Társadalmi ismeretek 

 Személyi adatok. 

 Vásárlás. 

 Közlekedési ismeretek. 

 Ünnepek, szokások megismerése. 

 Szociális és társadalmi szituációs gyakorlatok, társas kapcsolatok. 

 Lakóhelyismeret. 

 Előkészület a felnőtt életre. 

 

Fejlesztési feladatok: 

 A beszédfejlesztés tantárgy keretében megtanult ismeretek alkalmazása. 

 A tanuló segítése önmaga és társai mind teljesebb megismeréséhez, tágabb környezete 

felfedezéséhez. 

 A gondolkodás fejlesztésének segítése az ismeretek rendszerezésével. 
 

2.3 Életvitel és gyakorlati ismeretek 

 

Cél: a tevékenységeken keresztül a tanulók önkiszolgálási szintje érje el a képességeikhez mért 

legteljesebb önállóságot. 

 

Feladatok: 

 az egészséges életmód szokásainak kialakítása, 

 a rendszeretet megalapozása, 

 az alapvető szociális képességek kialakítása, fejlesztése és gyakorlása, 

 az alapvető munkavégző képesség kialakítása, 

 az öltözködés, ruházat, környezet iránti igényesség kialakítása, 

 a szocializált, kulturált életvitelre való képesség kialakítása, 

 a mindennapi tevékenységek fokozódó önállósággal történő elvégzése. 
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2.3.1 Önkiszolgálás 

 

Az öltözködés, a személyi higiénia, az étkezés, a környezetrendezés, környezetmegóvás és 

gondozási tevékenységek kultúrája. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 A nagymozgások, a megfigyelőképesség, a szem-kézkoordináció, a motoros 

képességek, a lateralitás fejlesztése, gyakorlása. 

 Testrészek meghatározása, megnevezése, felismerése. 

 Tér- és időbeli fogalmak megnevezése. 

 Használati tárgyak, eszközök nevének elsajátítása. 

 

2.3.2 Életvitel és gyakorlati ismeretek 

 

 Textilmunkák. 

 Konyhai munkák. 

 Takarítás. 

 Önkiszolgálás. 

 Ruhagondozás. 

 Vásárlás. 

 Piktogramok értelmezése. 

 Természetes anyagok és alakításuk. 
 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 Különböző anyagok tulajdonságainak megismerése. 

 Jártasság szerzése egyszerű alakítási tevékenységekben (darabolás, vágás, tépés, varrás, 

ragasztás, csomózás, kötés stb.). 

 A gazdaságosságra való törekvés kialakítása a vásárlás során, a választások 

mérlegelésének gyakorlása. 

 Takarítási, mosási, főzési technológiák megismerése, gyakorlása mind nagyobb 

önállósággal. 
 

 

2.4 Természeti környezet 

Cél: 

  a tanulókban alakuljon ki az igény a természet- és környezetvédelemre, a 

környezettudatos magatartásra. 

 

Feladatok: 

 alapvető egészségügyi ismeretek kialakítása élő és élettelen környezetünkről, 

 a test megismerése, ápolása, az egészség védelme, 

 az egészséges életmód szokásainak és a tiszta környezet iránti igény kialakítása, 

 a helyes táplálkozási szokások kialakítása, 

 az élőlények és környezetük kölcsönhatásainak megismerése. 
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2.4.1 Környezetismeret 

 

 Az élőlények, a környezet főbb összetevői, ártalmai. 

 Természeti ismeretek. 

 Alapvető környezetvédelmi ismeretek. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 Alakítsa ki és gyakoroltassa a tanulókkal a környezetkímélő és természetvédő 

szemléletet és magatartást. 

 Fejlődjön a tiszta és rendezett környezet iránti igény. 

 Növények, állatok, természeti környezet megfigyelése. 

 Mesterséges környezet megfigyelése. 

 A környezet főbb összetevőinek megismerése (víz, levegő, talaj stb.). 

 Egyszerű kísérletek végzése. 

 Védett növény és állatfajok megismerése. 

 Hazánk és a távoli tájak megismerése. 

 

Egészségvédelem 

 Az emberi test, öltözködés, egészséges életmód és veszélyek. 

 Ismeretek az egészségügyi intézményekről. 

 Balesetvédelem, segítségnyújtás. 
 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 Testrészeink felismerése, érzékszervek funkcióinak ismerete, a test működése. 

 Saját ruhák kiválasztása, a tisztasági és higiénés szabályok betartása. 

 Helyes és helytelen táplálkozási szokások kialakítása. 

 Betegségek, balesetek megelőzése, a betegségek, balesetek bekövetkeztekor szükséges 

teendők megismerése. 

 Az egészségügyi intézmények rendszerének és igénybevételének megismerése. 

 Az egészség és egészségvédelem mindennapi életben szükséges és hasznosítható 

összefüggéseinek megismerése. 

 

 

2.5 Művészetek 

 

Cél: járuljon hozzá a harmonikus személyiség fejlesztéséhez, a félénkség, a szorongás, a gátlás 

leküzdéséhez. 

 

Feladatok: 

 a tanulók esztétikai érzékének fejlesztése, érzelmek gazdagítása, 

 az alkotásvágy kialakítása, a manuális képességek fejlesztése, 

 az önkifejező képesség, képzetek, a pozitív énkép kialakulása, az önismeret fejlődése, 

 a művészeti befogadóképesség fejlesztése. 
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2.5.1 Ének-zene 

 

 Gyermekjátékok, gyermekdalok, népdalok. 

 Ünnepkörök dalai. 

 Ritmus- és hallásfejlesztés. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 Egyenletes lüktetés megéreztetése, mondókák, dalok ismeretének bővítése. 

 Ritmikus gyakorlatok végzése a tempó, a dinamika figyelembevételével. 

 Közös éneklés, zenélés az ép társakkal is. 

 Ritmushangszerek megismerése és adekvát használata. 

 Alapvető zenei művek megismerése ünnepkörökhöz, különleges alkalmakhoz 

kapcsolódva. 

 

 

2.5.2 Dráma és tánc 

 

Dramatikus játékok. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 Kapcsolatteremtő képesség ön- és társismeret fejlesztése a dramatikus játékokra építve. 

 Dramatizálható dalok, dalcsokrok megismerése. 

 Szituációs és felelgetős játékok előadása. 

 Versek, dalok táncos, mozgásos megjelenítése. 
 

2.5.3 Ábrázolás-alakítás 

 

 Formázás különféle anyagokból, építés, papír formálása, alakítása. 

 Vizuális ábrázolás, komplex alakító tevékenységek. 

 Népünk művészete. 

 Ismeretek művészeti alkotásokról. 
 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 Tárgyak, mozdulatok megfigyeltetése. 

 Eszköz- és anyagismeret. 

 Anyagok tulajdonságairól tapasztalatok gyűjtése. 

 Ecset- és ceruzahasználat fejlesztése. 

 Színek felismerése és megismerése. 

 Képzőművészeti alkotások megismertetése. 

 Ábrázolási-alakítási technikák megismerése és gyakorlása. 

 Népművészeti technikák, motívumok, jellegzetességek megismerése. 
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2.6 Informatika 

Célja:  

 megismertetni a személyi számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a munkavégzéskor 

és a hétköznapi életben (tanulásban, a játékban és a szabadidő eltöltésében). 

 

Feladatok: 

 a használt eszközök működésének alapszintű megismertetése, a velük kapcsolatos 

feladatok megértése és teljesítése, 

 a megismert eszközök használatának szakszerű és biztonságos gyakoroltatásával 

fokozódó önállóság elérése az alkalmazáshoz, 

 csökkenő segítségnyújtással az internet használata ismeretszerzésre, kommunikációra. 
 

 

2.7 Testnevelés 

Cél:  

 a rendszeres fizikai aktivitással segített motorikus képességfejlesztés, a mozgásos 

cselekvési biztonság megszerzése. 

 

Feladatok: 

 a gyermek személyiségének kibontakoztatása, alkalmazkodóképességének fejlesztése, 

 a mozgásvágy megalapozása, 

 mozdulatok utánzása, reprodukálása, 

 a mozgáskedv iránti igény felkeltése, 

 az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai és szociális képességek kialakítása, 

 térbeli irányok, viszonyfogalmak megerősítése, 

 mozgásos emlékezet, állóképesség fejlesztése, 

 a testi fejlődés zavarainak korrekciója terápiák alkalmazásával, 

 ügyesség, gyorsaság, edzettség, akarat, kitartás, bátorság fejlesztése, 

 alapmozgások fejlesztése, 

 szabályok betartása. 

 

2.7.1 Testnevelés 

 

 Rendgyakorlatok. 

 Téri tájékozódás. 

 Alapmozgások, alapvető testhelyzetek. 

 Testrészekkel végezhető szabad- és kéziszer-gyakorlatok, légző gyakorlatok, dobások, 

labdás gyakorlatok, játékos versenyek. 

 Gimnasztikai alapformák, képességfejlesztő gyakorlatok, sportjátékok elemei, terápiák. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 Elemi mozgások megtanítása és gyakoroltatása, sokoldalú mozgásos tapasztalatszerzés. 

 Alapmozgások (futás, ugrás, dobás) gyakorlása. 

 Mozgás-összerendezettség javítása. Mozgásos sikerélmények szerzése, a tanulók 

önbizalmának, önismeretének fejlesztése. 
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 Pozitív személyiségjegyek – pl. akarat, kitartás, gyorsaság, állóképesség, ügyesség – 

megerősítése. 

 Egyensúlyozó-képesség javítása. 

 Testtudat, testséma, lateralitás megerősítése, térbeli irányok és viszonyfogalmak 

alkalmazása. 

 Testtartási rendellenességek kialakulásának megelőzése, a testi fejlődés zavarainak 

korrekciója. 

 Tornaszerek adekvát és egyre önállóbb használata. 

 A sportok iránti érdeklődés felkeltése, a rendszeres mozgás igényének kialakítása 
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2. [Új]  NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI ALAPELVEK ÉS CÉLOK 

MŰVELTSÉGI TERÜLETENKÉNT 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

2.1 Témakörök 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a helyi tanterv alapját képező kerettantantervben. A 

témakörök egy adott tantárgyon belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső 

elrendezéssel jelennek meg, hogy igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális 

tanulási igényeihez, de összességükben – adaptált formában – lefedik a Nat által az adott 

tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi egészét. 

 

2.2 Célok, feladatok: 

Az iskolai nevelés-oktatás során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva biztosítható a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók személyiségének harmonikus fejlődése. 

 

Az általános iskolai nevelés-oktatás célja kialakítani a helyes közösségi magatartást, az 

együttműködési képességet és a szocializációs készséget a hiányosan működő képességek 

korrekciója, a hátrányok csökkentése érdekében, miközben folyamatos motivációval, az 

érdeklődés fenntartásával valósul meg a jól működő funkciók fejlesztése.  

 

Az általános iskolai nevelés-oktatás feladata minél nagyobb mértékben előkészíteni az önálló 

vagy támogatott életvezetés lehetőségét, kialakítani a környezethez való kötődés igényét, a 

közösségi alkalmazkodást és elfogadást, törekedve az önérvényesítéssel és önálló döntési 

képességgel rendelkezés kialakítására, a tanuló felkészítésére a lehető legeredményesebb 

társadalmi integrációra. 

 

Az általános iskolai nevelés-oktatás megalapozza a tanulói képességekhez és érdeklődéshez 

igazodó, készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatásban történő részvétel és a gyakorlati 

munkavégzés feltételeit úgy, hogy fokozott figyelmet fordít azoknak a kompetenciáknak a 

fejlesztésére, amelyre a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknak az iskolai oktatás után 

szükségük lehet (a készségfejlesztő iskola évfolyamain, napközi otthonokban, családban, 

lakóotthonokban, védő vagy integrált munkahelyeken). 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kiemelt figyelmet kell fordítani az 

egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a képességstruktúra 

hiányosságainak kompenzálására, az épen maradt funkciók feltárásával és azokra építéssel. A 

pedagógusoknak feladatuk a gyakorlatorientált, a mindennapi élet tevékenységeire felkészítő 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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képzés megvalósítása, az életvezetési technikák megalapozása, elsajátíttatása, gyakoroltatása. 

A személyiség gazdagítása érdekében az önelfogadásra és mások elfogadására a toleráns 

magatartás kialakításával tehet szert a gyermek/tanuló. 

 

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi 

magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden 

tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 

2.3 Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az erkölcsi nevelés 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló képes szociális kapcsolatokat kialakítani és 

fenntartani, ismeri és elfogadja az alapvető emberi értékeket, a személyiségében rejlő pozitív 

tulajdonságokat meg tudja jeleníteni a környezete számára. Különböző élethelyzetekben képes 

az adekvát viselkedésre, elfogadja társait és környezetét, megismeri, követi és igyekszik 

betartani a szabályokat. Interperszonális kapcsolataiban együttműködő, megértő, türelmes. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló érdeklődik környezete és lakóhelye szokásai iránt, ismeri a legfontosabb nemzeti 

ünnepekhez köthető hagyományokat, képességeihez mérten bekapcsolódik az ünnepi 

megemlékezésekbe. Fokozatosan megismeri a szülőföld, a haza legfontosabb értékeit, 

megismeri környezetében előforduló szimbólumait.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló fokozatosan képessé válik az együttműködésre környezetével, közösségében 

magatartása elfogadó. Megismeri, és képességeinek megfelelően alkalmazza alapvető emberi 

jogait és kötelezettségeit. Kialakul igénye az önállóságra, megismeri az önérvényesítés és a 

támogatott döntéshozatal lehetőségét. Közösségének alakításába bevonható, igényli a rendezett, 

célszerűen kialakított környezetet.  

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló megtapasztalja saját személyét, bekapcsolódik társas foglalkozásokba. 

Megtanulja a helyzeteknek megfelelő kapcsolatokat megteremteni környezetével, cselekedeteit 

kontrollálni, képes a kapcsolatokban a közeledés és a távolságtartás egyensúlyának és 

szükségességének megválasztására. Konfliktusait önállóan, vagy segítséget kérve próbálja 

megoldani. Megtanul választani lehetőségei közül, képessé válik korlátai felismerésére, 

megismeri az adekvát segítségkérés módszereit. 

Megismeri a nemi szerepekkel kapcsolatos alapvető társadalmi elvárásokat és a biológiai 

működés elemeit. 
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A családi életre nevelés 

A tanuló lehetőség szerint minél nagyobb önállósággal közreműködő önmaga ellátásában, 

ismeri a családi élet szerepeit, feladatait. Képességeihez mérten elfogadja és kéri személyi 

segítő tanácsát a magánéletben adódó problémahelyzetek megoldásához. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés  

A tanuló megismeri a helyes táplálkozás és a személyes higiéné alapjait, minél önállóbban 

képes gondoskodni magáról, ápolni testét. Igényli a rendszeres testmozgást, figyel testi 

épségének és egészségének megőrzésére. 

Lehetőségeihez mérten felismeri és elkerüli a káros szokásokat és veszélyes helyzeteket. 

Testi és lelki érzéseit képes környezetének megfelelő jelzésekkel tudomására hozni.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a tanulóban megerősödik a másokra való 

odafigyelés igénye, szívesen törekszik közösségében a segítségnyújtásra. Felismeri gyakorlati 

tevékenységében az önmaga és mások testi és lelki épségének megóvása érdekében szükséges 

körültekintő magatartás fontosságát. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló igényli a kulturált környezetet, vigyáz lakóhelye, élettere tisztaságára, óvja épségét. 

Felismeri a szennyező anyagokat, kerüli a káros környezeti hatásokat. Igényévé válik a 

takarékosság az anyagokkal, energiával, kerüli a felesleges pazarlást. Megtanulja 

szükségleteihez mérten beosztani a javakat. 

Megismeri és alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés, az újrafelhasználás és hasznosítás 

gyakorlati technikáit. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló motivációja felkelthető a munkatevékenységek iránt, lehetőségeihez képest igényli a 

felnőtt élet alapvető tevékenységének, a munkának megismerését, elsajátítását. 

Képes önmaga munkatevékenységi lehetőségeinek felismerésére, belátására, elfogadja a 

segítséget. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló megismeri a pénz fogalmát, adott nagyságrendben tisztában van az ár és az érték 

fogalmával. Tisztában van a takarékosság, a pazarlás és a felesleges fogalmával. 

Képes saját tulajdonának felismerésére és megóvására.  
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Médiatudatosságra nevelés 

A tanulóban fokozatosan tudatosul a virtuális valóság és az élet közötti különbség. Felismeri az 

elektronikus eszközök helyes információszerző és szabadidő eltöltési lehetőségeit, ügyel a 

mértékletességre. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló az elsajátított kompetenciák felhasználásával igényli az ismeretszerzést, az új 

információk, tevékenységek elsajátítását. Felkelthető a tanuláshoz és megismeréshez 

motivációja, kíváncsisága. 

 

2.4 Kulcskompetenciák 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. 

Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen 

érvényesülniük kell. Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen 

való sikerességet is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes 

kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

 

 A tanulás kompetenciái 

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

várható el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a 

fejlesztést kis lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához 

igazodva. Különös figyelmet kell fordítani a motiváció kialakítására, illetve fenntartására, az 

én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a 

szűkebb, majd tágabb környezetben való eligazodás, a közösségi részvétel különféle 

szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb életvitel kialakítása. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a 

Nat vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi 

gondolkodási műveletek hatékony működéséhez. Elsődleges a kommunikációs szándék 

felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák hatékony alkalmazása mind a megértés és 

információszerzés, mind az önkifejezés tekintetében. Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok 

alapja, a szociális készségek fejlesztése szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. A más 

nyelvekkel való ismerkedés opcionális, sok középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló esetében 

nem megvalósítható. Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és 

általános adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. Ezen nevelési-oktatási 

formában idegen nyelv oktatása nem folyik, a hangsúly az anyanyelvi kompetenciákra 

helyeződik. 
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 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, 

illetve a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A hamis információk 

kiszűrése, valamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében fokozottan figyelmet kell 

fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” internetes tartalmak felismerésére, a megfelelő kapcsolati 

személytől való segítségkérésre, a támogatott döntéshozatal gyakorlására. A verbális 

kommunikációra képtelen tanulók esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt 

alkalmazunk különféle IKT-eszközöket. 

 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők a középsúlyos értelmi 

fogyatékos tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, 

a látókör szélesítésére, az elemi mérlegelő érzék, óvatosság alakítására, miközben meg kell 

tartani / ki kell alakítani a környezet iránti nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű 

logikai összefüggések felismerése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való 

hatékony előhívása és alkalmazása. 

 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A középsúlyos értelmi fogyatékos ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy 

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

Az egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes 

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

viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok 

szabályrendszerének megismerése kiemelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális 

önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes 

önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló 

önmaga és környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló 

érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítsunk, mint az 

önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden nevelésben, kisebb korban a 

szokások kialakítása van inkább előtérben, de a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál is 

fontos, hogy fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, 

hogy a tanuló felismerje a lehetőségek és lehetséges következmények közötti összefüggéseket, 

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

segítségre a lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra való 

felkészítés). Ez leginkább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú 

megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok középsúlyos értelmi fogyatékos 

ember számára az önkifejezés alapvető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori 
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foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének 

egyik módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően teljesítő tanulók 

tehetséggondozására. 

 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

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

területeken próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének 

megfelelő elfoglaltságot végezhet. Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott 

tevékenység jelentőségének belátása, a munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési 

normák gyakorlása. Ettől elválaszthatatlan, hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, 

amelyek munkavállalóként megilletik. A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok 

célirányos megismertetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz 

teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív megoldások lehetőségei között. 

 

2.5 Egységesség és differenciálás 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatásának követendő szempontja az életkori 

csoportokban történő fejlesztés megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, 

az önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 

folyamatosan szem előtt tartó oktatás, nevelés, képzés. A tananyag kiválasztásában és 

elrendezésében figyelembe kell venni, hogy a foglalkozások célja lépésről lépésre a 

károsodásokból eredő lemaradások csökkentése a meglévő képességekre építve, tanórai keretek 

között, figyelembe véve a harmonikus személyiségfejlődés igényeit. Fontos a folyamatos 

ismétlés, gyakorlás, nagy szerepe van a tevékenységek életközegben való alkalmazásának, a 

cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésnek. A tantárgyak tananyagánál a fő hangsúly nem a 

műveltségátadáson van, hanem azon komplex képességek, készségek, kompetenciák 

kialakításán, amelyek elősegítik az alapvető fejlesztési célok megvalósítását. 

 

A pedagógiai munka során törekedni kell a gyógypedagógiai nevelésben, fejlesztésben 

kiemelkedő jelentőségű érzelmi motivációra, játékosságra. A nevelési és oktatási módszereket 

mindig a tanulók életkorának és személyiségjegyeinek megfelelően kell megválasztani. 

 

A tanterv a kultúrtechnikai tantárgyak tanítása során, a magasabb évfolyamokon sem javasol 

képesség szerint differenciált csoportokat. A differenciálást az ismeretekben, módszerekben, a 

tanulói tevékenységekben és a segítségnyújtás mértékében a tanítási órán kell megvalósítani, 

mert a gyakorlati pedagógiai tapasztalat azt mutatja, hogy minden tanuló képes fiatal felnőtt 

koráig ezen a téren továbbfejlődésre. A kamaszkor és annak befejeződése után is motiváltak a 

tanulók az olvasás, írás, számolás elsajátítására. 
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Az egyénre szabott nevelés és oktatás mellett is mutatkoznak – az adott csoporton belül – 

leszakadó, lemaradó tanulók. A lemaradás oka a súlyos akadályozottságban, hosszantartó 

betegségben, a képesség, tudás elsajátításához rendelkezésre álló időkeret szűkösségében 

keresendő. A tanulási képességek terén mutatkozó nagyfokú eltérések leküzdésére fontos a 

differenciált foglalkoztatás, egyéni és kiscsoportos formában. 

 

Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése és megerősítése 

differenciált formában, képesség szerinti csoportok kialakításával, esetenként egyéni 

bánásmóddal történik. Lehetőséget kell teremteni a feladatok elvégzésében az egyéni 

igényekhez igazodó segítségnyújtásra, a szemléltető eszközök és tanulói segédletek szükséglet 

szerinti megválasztására. Ebben a munkában a legfontosabb segítők a pedagógiai asszisztensek 

és a gyermekfelügyelők. A tanulás szervezésénél döntő az állandó ösztönzés megvalósítása, a 

cselekedtetés, a különböző tantárgyaknál megjelenő tananyagok kapcsolódási pontjainak 

különböző szempontú megközelítése, megerősítése. Az iskola tanulásszervezése a napközi 

otthoni foglalkozásokkal együtt egész napos. A tanulók házi feladatot csak saját kérésre kapnak, 

minden kötelező tanulási tevékenység az iskolában történik.  

 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások célja a 

károsodásból eredő nagyfokú lemaradások csökkentése, a meglévő képességelőnyökre építve 

az eredményes személyiségfejlesztés megvalósítása, tanórai keretek között, egyéni és 

kiscsoportos formában.  

 

A fejlesztés célja nem a tanórai tananyag átismétlése, hanem a képességek, készségek, 

kompetenciák terápiás fejlesztése: 

 

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

tájékozódás; 

– bazális stimuláció, beszédfejlesztés, szociális és kommunikációs tevékenység 

segítése, 

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

– mozgásállapot javítása, sporttevékenység. 

 

A tehetséggondozás során a fő hangsúly az épen maradt részképességek fejlesztésén van, és 

elsősorban érdeklődési körök alapján szerveződik. Legfontosabb feladata a szabadidő hasznos 

eltöltésére nevelés, művészetekkel, az egészséges életmóddal és a környezettudatos 

magatartással összefüggő tevékenységek. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 
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tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít.  

 

A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-

egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik 

különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 

folyamatokba.  

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik 

a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint 

tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.  

 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának kulcsmozzanatai: 

 

– a bemeneti jellemzők megismerése, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, 

illetve az annak bejárásához vezető stratégia megvalósítandó pedagógiai 

mozzanatait; 

– a kimeneti elvárások, melyek a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, 

a kimeneti követelmények meghatározásához nyújtanak segítséget. 

 

A bemenet, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén szükséges a sajátos nevelési igény pontos, 

egyénre szabott feltárása, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a szocializációs 

funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a pszichológia 

módszereivel történik. A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a figyelem, a 

gondolkodás), a tanult képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvés, a szocializációs 

képességek) és a család legjellemzőbb mutatói (a családi szocializáció színterei, a 

kommunikációs, cél-racionális, dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák 

rendszere) együtt jelenthetik a gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait, amelyre 

építeni lehet az egyéni út meghatározását, a pedagógiai diagnózist – a stratégiát és a terápiát. 

 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi 

sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le. A 

társadalmi szükséglet meghatározásához a kiindulópontot a társadalom leírása jelenti, a jelen 

és a belátható jövő társadalom sajátosságainak számbavételét. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus 

tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az integratív, 

interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a társadalom 

szocializációs közegének modelljeként tekinteni.  

 

Így a fejlesztési-, nevelési-, oktatási-, képzési rendszerben érvényesíthetők a következő 

jellemzők: 

 

– a munka, a tanulás, a szabadidő, a szórakozás határainak elmosódása, az élethosszig 

tartó tanulás szükségessége, 

– a piaci elemek mint a gazdasághoz való viszony fő jellemzői, 
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– nagy választási lehetőség, elágazó életutak, mint az életút jellemzői, 

– a nevelés mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje,  

– az identitás és önismeret, mint szocializációs cél,  

– párbeszéd, keresés, értékelés, válogatás, kritika, közvetlen megfigyelés, mint tipikus 

tevékenységek, 

– érték-pluralitás, egyéni boldogság, mint értékek, és a kíváncsiság, mint motiváció. 
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3. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTÁRGYAINAK TANANYAG SZERINTI TARTALMA 

 

3.1 Kommunikáció 

Évfolyam: 1-8. 

Célok: 

 Fejlesztő, inger-gazdag környezetben váljon igénnyé és lehetőséggé a sérült gyermek 

számára a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek elsajátítása, a 

magatartás, viselkedés olyan mértékű szabályozása, amely a társas kommunikáció 

felismerésén, és megértésén keresztül segíti az elfogadott viszonyulási formákat.  

 A pedagógusoknak törekedniük kell a helyes, tiszta beszéd elsajátíttatására, kívánságok 

kifejezésének, kérdésekre adekvát válasz adásának kialakítására, fókuszálva a beszéd 

alaki és tartalmi része fejlesztésére, tisztább hanglejtésre, a helyes hangképzésre, a 

verbális kommunikáció kiépítésére, a tanult versek és mondókák képességnek 

megfelelő előadására. 

 A fejlesztés során minden alternatív kommunikációs lehetőség támogatását igénybe kell 

venni. 

 

Feladatok:  

 A beszédmegértést és beszédet eljuttatni a készség és képesség szintjére, folyamatos 

motivációval, megfelelő formájú és mértékű dicsérettel és értékeléssel.  

 Kialakítani és fenntartani a környezettel, közösséggel való kapcsolatteremtés és 

kommunikáció igényét. 

 Fejleszteni és tudatosítani a tanulókban elsősorban a beszéd, vagy az ezt helyettesítő 

kommunikációs eszköz kapcsolatteremtő, közlő, informáló funkcióját. 

 A tanulók ismerjék fel az elemi szintű összefüggéseket, értsenek meg utasításokat, és 

ennek megfelelően cselekedjenek. 

 A tanulók a beszéd és a megismert jelek használata során valósítsák meg 

kommunikációjuk és metakommunikációjuk összhangját egyéni szintű 

kommunikációjukban.  

 A tanulók ismerjék meg a közösségi élet szokásait, a természeti és a társadalmi 

környezetet, a helyes érzelmi és erkölcsi viszonyulásokat.  

 A pedagógus feladata, hogy érje el, hogy a tanuló megértesse magát, és megértse 

környezetét, passzív és aktív szókincsét gazdagítsa, a kommunikációs színtereket 

megismerje, a környezetben előforduló helyzeteket, tárgyakat, élőlényeket, 

eseményeket felismerje, megmutassa, megnevezze, fogalmi készletét bővítse, ezzel 

együtt a beszédhez szükséges kognitív műveleti szinteket fejlessze.  

 A tanulói képességekhez mérten ki kell alakítani az önálló kapcsolatteremtés igényét és 

lehetőségét, képessé tenni a tanulót a párbeszédekben és más kommunikációs 

helyzetekben szükséges viselkedés elsajátítására, felkészíteni a társadalmi együttélés 

normáira, kommunikációs kapcsolatokra, szociális környezetükben az aktív 

együttműködésre,  

 Ismerjék meg az információs eszközökkel történő kapcsolattartás formáit és 

lehetőségeit, egyéni igényekhez igazodó segítségnyújtással rendszerezik és értelmezik 

a tömegkommunikációs és informatikai eszközök által közvetített információkat.  

 A tanulók elemi szintű önállósággal tudjanak eligazodni a közvetített ismeretek 

birtokában a társadalmi jelenségek között, a tömegkommunikációs és információs 
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eszközök biztonságos és mértékletes használatának elsajátításával és segítséggel az 

eszközök által közvetített információk értelmezésében, feldolgozásában. 

 

Elvárt teljesítmény 

 Legyen képes verbális közlésre (organikus akadályozottság esetén nonverbálisra) 

 Rendelkezzenek az információk befogadásához, tárolásához és kezeléséhez szükséges 

kommunikációs készségekkel. 

 Tudjon a tájékozódáshoz, probléma megoldáshoz, feladata elvégzéséhez segítséget 

kérni, elfogadni és hasznosítani. 

 Hétköznapi helyzetekhez adekvát megnyilvánulással viszonyuljon. 

 Ismerje és alkalmazza a társadalmi együttélés normáit. 

 Viselkedése ne legyen feltűnő, legyen képes az interakciós fél érzelmeinek, 

gesztusainak igényének felfogására. 

 

Értékelés: 

 Folyamatos szóbeli értékelés, évente állapotfelmérés P.A.C. mérőeszközzel. A félévi 

érdemjegy és az év végi osztályzat kiegészítése szóbeli tájékoztatással. Az értékelés a tanuló 

teljesítménye alapján a fogyatékosság mértékének és a fejlődés tendenciájának 

figyelembevételével történik. 1-5 érdemjeggyel és szöveges értékeléssel. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

Évfolyamok 1.-2. 3.-4. 5.-6. 7.-8. 

Heti óraszám 4 4 4 5 

2 éves óraszám 288 288 288 360 

Ebből kötött 260 260 260 324 

Szabadon tervezhető órakeret 28 28 28 36 
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A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

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

1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 60 40 30 50 

2. Társadalmi érintkezési formák 22 40 30 60 

3. Testünk és személyes teendők 30 40 40 40 

4. Tájékozódás térben 44 40 35 - 

5. Tájékozódás időben 20 30 35 - 

6. Élőlények 44 30 30 - 

7. Előkészület a felnőtt életre 20 20 30 50 

8. Társas kapcsolatok - - - 80 

9. Ünnepek 20 20 30 - 

10. Médiaismeret - - - 44 

Szabadon tervezhető órakeret 28 28 28 36 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

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

1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 30 30 20 20 15 15 25 25 

2. Társadalmi érintkezési formák 10 12 20 20 15 15 30 30 

3. Testünk és személyes teendők 15 15 20 20 20 20 20 20 

4. Tájékozódás térben 24 20 20 20 15 20 - - 

5. Tájékozódás időben 10 10 15 15 20 15 - - 

6. Élőlények 21 23 15 15 15 15 - - 

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

8. Társas kapcsolatok - - - - - - 40 40 

9. Ünnepek 10 10 10 10 15 15 - - 

10. Médiaismeret - - - - - - 22 22 

Szabadon tervezhető órakeret 14 14 14 14 14 14 18 18 

Összesen: 144 144 144 144 144 144 180 180 

 



130 
 

 

3.1 [Új] Kommunikáció 1. évfolyam 
        (Magyar nyelv és irodalom) 

 
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

Cél:  

 A tantárgy legfontosabb célja, hogy fejlesztő, ingergazdag környezetben váljon igénnyé 

és lehetőséggé a sérült gyermek számára a verbális és nem verbális kommunikáció 

alapelemeinek elsajátítása, 

  A magatartás, viselkedés olyan mértékű szabályozása, amely a társas kommunikáció 

felismerésén és megértésén keresztül segíti az elfogadott viszonyulási formákat. 

  A pedagógusoknak törekedniük kell a helyes, tiszta beszéd elsajátíttatására, kívánságok 

kifejezésének, kérdésekre adekvát válasz adásának kialakítására, fókuszálva a beszéd 

alaki és tartalmi része fejlesztésére, tisztább hanglejtésre, a helyes hangképzésre, a 

verbális kommunikáció kiépítésére, a tanult versek és mondókák képességeknek 

megfelelő előadására.  

 A fejlesztés során minden alternatív kommunikációs lehetőség támogatását igénybe kell 

venni. 

 

Feladatok: 

 A beszédmegértést és a beszédet eljuttatni a készség és képesség szintjére; 

  Folyamatos motivációval, megfelelő formájú és mértékű dicsérettel és értékeléssel 

kialakítani és fenntartani a környezettel, közösséggel való kapcsolatteremtés és 

kommunikáció igényét;  

 Fejleszteni és tudatosítani elsősorban a beszéd vagy az ezt helyettesítő kommunikációs 

eszköz kapcsolatteremtő, közlő, informáló funkcióját; elérni, hogy a tanulók 

felismerjék az elemi szintű összefüggéseket, értsenek meg utasításokat, és ennek 

megfelelően cselekedjenek. 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára fontos, hogy a beszéd és a megismert jelek 

használata során megvalósítsák kommunikációjuk és metakommunikációjuk összhangját 

egyéni szintű kommunikációjukban, fogékonyak legyenek a közösségi élet szokásaira, a 

természetre és a társadalmi környezetre, a helyes érzelmi és erkölcsi viszonyra. A pedagógus 

feladata elérni, hogy a tanuló megértesse magát, és megértse környezetét, passzív és aktív 

szókincsét gazdagítsa, a kommunikációs színtereket megismerje, a környezetben előforduló 

helyzeteket, tárgyakat, élőlényeket, eseményeket felismerje, megmutassa, megnevezze, 

fogalmi készletét bővítse, ezzel együtt a beszédhez szükséges kognitív műveleti szinteket 

fejlessze. A tanulói képességekhez mérten kell kialakítani az önálló kapcsolatteremtés igényét 

és lehetőségét, képessé tenni a tanulókat a párbeszédekben és más kommunikációs 

helyzetekben szükséges viselkedés elsajátítására, felkészíteni őket a társadalmi együttélés 

normáira, kommunikációs kapcsolatokra, szociális környezetükben az aktív együttműködésre, 

miközben megismerik az információs eszközökkel történő kapcsolattartás formáit és 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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lehetőségeit, egyéni igényekhez igazodó segítségnyújtással rendszerezik és értelmezik a 

tömegkommunikációs és informatikai eszközök által közvetített információkat. Feladat, hogy 

a tanulók elemi szintű önállósággal tudjanak eligazodni a közvetített ismeretek birtokában a 

társadalmi jelenségek között, a tömegkommunikációs és információs eszközök biztonságos és 

mértékletes használatának elsajátításával és segítséggel az eszközök által közvetített 

információk értelmezésében, feldolgozásában. 

További feladatok: a beszédmegértést és a beszédet eljuttatni a készség és képesség szintjére; 

folyamatos motivációval, megfelelő formájú és mértékű dicsérettel és értékeléssel kialakítani 

és fenntartani a környezettel, közösséggel való kapcsolatteremtés és kommunikáció igényét; 

fejleszteni és tudatosítani elsősorban a beszéd vagy az ezt helyettesítő kommunikációs eszköz 

kapcsolatteremtő, közlő, informáló funkcióját; elérni, hogy a tanulók felismerjék az elemi 

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

 

Kommunikáció 1. évfolyam 

Heti óraszám a nevelőtestület döntése alapján: 5 óra 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 40 

2. Társadalmi érintkezési formák 29 

3. Testünk és személyes teendők 25 

4. Tájékozódás térben 24 

5. Tájékozódás időben 18 

6. Élőlények 22 

7. Előkészület a felnőtt életre 11 

8. Ünnepek 11 

 Összesen 180 
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1. Évfolyam  

 

1. Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél: Artikulációs gyakorlatok végzése során a mozgások pontos követése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Fejlesztési ismeretek 

 

  

 

Légző-, fújó-, szívógyakorlatok. 

Ajak-, nyelv-, rágógyakorlatok 

Előmutatás alapján artikulációs mozgások 

lekövetése. Kooperációs képesség kialakítása: 

testi és szemkontaktus létesítése.  

 

 

Szájat csücsöríteni fúvásban. 

Erős levegőfúvás rövid ideig. 

 

Hallási figyelem fejlesztése. 

Hangejtés – magánhangzók ejtése. 

Szájállások utánzása. 

 

Előmutatás alapján artikulációs mozgások 

lekövetése Zörejek, hangszerek hangjának 

felismerése, hangkeltés. Gesztusok szóbeli 

megnevezése, együttes alkalmazása. 

 

 

Figyelmét rövid ideig fenntartani. Megérteni 

a gesztusok jelentését. 

 

 

 

Hangadásra késztető játékos 

utánzógyakorlatok (állathang utánzása 

Zörejek, hangszerek hangjának felismerése, 

hangkeltés. 

 

Figyelmét rövid ideig fenntartani 

Fogalmak: A közvetlen környezet tárgyainak megnevezése (passzív szókincs). Gyertya, láng, hangos – halk, bent, belül, érintés, tapintás, 

szájtér, fent, lent, kívül, kerekítés, résesítés, zönge. 
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1. Évfolyam  

2. Témakör: Társadalmi érintkezési formák Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 29 

Nevelési fejlesztési cél: Szemkontaktus felvétele, egyszerű gesztusok megértése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Társadalmi érintkezés. 

A környezet kommunikatív és 

metakommunikációs jeleinek jobb megértése. 

Irányítás elfogadása, cselekvések követése 

szemkontaktussal. 

 

Üdvözlés, belépés kopogás után, lábtörlés, 

köszönés, bemutatkozás. 

Szem irányítása tárgyakra, mozgás követése 

szemmel. 

A kéz gesztusjeleinek bővítése. 

Gesztusok felismerése képekről. Öröm, 

fájdalom, sírás, ijedtség stb. 

 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és 

gesztus) utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen 

használt gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő 

tevékenységeket 

Mozdulatok szabályozása adott jelre. 

Testkontaktus a félelem oldására. 

Kéz gesztusjelei. 

Fej gesztusjelei. 

 

Testmozgások, figyelmet felhívó mozgások: 

taps, simogatás, kézszorítás. 

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

Tessék. Gyere az ölembe! Fejrázás, 

bólogatás.  

 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és 

gesztus) utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen 

használt gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő 

tevékenységeket 

Kép, mint szimbólum. 

Vizuális jelzések, utasítások, képek. 

Iskolai környezet.  

Saját név. Társak neve. Nevelő neve. 

Saját jel. Társak jele. 

 

Szituációs játékokban a tanultak alkalmazása, 

képek és cselekvések alapján, megnevezéssel 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és 

gesztus) utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen 

használt gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő 

tevékenységeket 

Köszönési formák Bemutatkozás gyakorlása, nevére történő 

reagálás. Társak és tanár néven szólítása. 

Köszönés különböző formáinak gyakorlása 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és 

gesztus) utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen 

használt gesztusait, szokásainak rendjét. 
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Elsajátítani a képekkel végzendő 

tevékenységeket 

Hétköznapi teendőkkel kapcsolatos gesztusok 

kiépítése (étkezés, öltözés, mosakodás). 

Érzelmi megnyilvánulások.  

A környezet hangjainak felismerése, reakció. 

 

Szituációs játékokban a tanultak alkalmazása, 

képek és cselekvések alapján, megnevezéssel. 

Ismerős emberek, állatok, eszközök hangjai, 

intenzitás, hangerő, ütem változásai. 

Fényképen megmutatja a tanuló apját, anyját, 

testvéreit.  

 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és 

gesztus) utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen 

használt gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő 

tevékenységeket 

Fogalmak: Bemutatkozás, név, osztálytárs, jel-jelzés, tanár-nevelő, üdvözlés, köszönés, a használt jelzések. Gesztusok és gesztusjelek, 

alkalmazási módjuk. A használt gesztusok megnevezése. Az érzelmek megnevezése. Magas, kisebb, alacsonyabb, felnőtt – gyerek, A használt 

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

választás, sorra kerül, tessék, kérem, Ne tolakodj! Pakolj el magad után! Sorakozó! 
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1. Évfolyam 

 

3. Témakör: Testünk és személyes teendőink Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél: 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Testünk 

Testrészek megmutatása együttműködéssel 

(fej, törzs, végtagok). 

Érzékszervekkel végzett gyakorlatok. 

Téri tájékozódás. 

Kézmosás. Zsebkendő- és WC-használat 

gyakorlása. 

Tisztálkodás, fésülködés segítséggel. 

Mozgásos gyakorlatok keretében a test 

megtapasztalása. 

Testét tükörben szemlélve a tanuló mutasson 

rá fejére, törzsére, végtagjaira. 

Kezeit, lábait mozgásos gyakorlatok során 

érintse.  

Jobb-bal oldala differenciálása segítséggel. 

Térben történő eligazodás. 

A WC higiénés használata. A kézmosás 

pontos menete. Fésülködés (saját fésűvel). 

Fürdőmozgások játékos utánzása. Babán a 

tisztálkodási mozgások bemutatása. 

Megnevezni, megmutatni testrészeit.  

Megérteni a sor eleje, sor vége kifejezéseket. 

Megérteni és követni a le, fel utasítást. 

A megfelelő érzékszervhez kapcsolni a hall, 

lát, szagol, érint igéket. 

A mosdói higiénét betartani. 

Tisztálkodási szokásait konzekvensen 

végrehajtani. Kezét, fogát megmosni, haját 

megigazítani.  

 

Öltözködés 

Ruhadarabok megismerése, felismerése, 

megmutatása, megnevezése 

együttműködéssel. 

Cipő, váltócipő, tornazsák személyhez 

rendelése. 

Saját ruhadarab felismerése segítséggel. 

Társak ruháinak megkülönböztetése, 

személyhez rendelése. 

Öltözködés, vetkőzés gyakorlása. 

Ruhadarabok megismerése, megmutatása 

képen is. Macit, babát öltöztet segítséggel. 

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

cipő helye. Társak jelének megismerése. 

Egyre önállóbban kabátot, sapkát fel- és 

levenni, helyére tenni.  

Egyre önállóbban cipőt húzni, kötést, 

kapcsolást próbálgatni, megoldani. 

Saját holmiját felismerni. 

Saját kabátját, sapkáját, sálját megismerni, 

helyére tenni. 

Önállóan fel- és levenni felsőruháit.  

Megnevezni (megmutatni) felszólításra 8-10 

ruhadarabot.  

Társai kabátját tudja személyhez rendelni. 

Eligazodni a jelek és fogasok között 

segítséggel. 
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Étkezés 

Néhány étel felismerése, megnevezése 

segítséggel.  

Alapízek megismerése, megnevezése, édes, 

sós, savanyú. 

Alapillatok (szagok) érzékelése, 

megnevezése.  

Edények, evőeszközök megismerése, 

csoportosítása.  

Szokásos ételeink. Kulturált étkezés. 

Ünnepi ételeink. Alkalmi terítés. 

 

A reggeli ételek megnevezése, azonosítása. 

Az ebéd fogásainak ismétlése, illetve önálló 

megnevezése.  

Egymás kínálása, a „kérem szépen” kérés 

gyakori ismétlése. 

Ételek csoportosítása játékos formában. Étel-

evőeszköz egymáshoz rendelése. 

Édességek, levesek, főzelékek megnevezése, 

húsok válogatása. 

Illedelmesen kérni, megköszönni, helyet 

foglalni, az ételeket megnevezni, megmutatni.  

Étkezéshez a megfelelő evőeszközt 

kiválasztani (terítési kellékek). 

Ismerni az alapvető higiénés étkezési 

szokásokat. 

Főfogalom alá rendelni az ételeket, képe 

alapján. 

Fogalmak: Öltözködés, ruhadarab, étkezés, evőeszköz. 
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1. Évfolyam  

 

4. Témakör: Tájékozódás térben Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 24 

Nevelési fejlesztési cél: A közel – távol fogalmának elkülönítése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Iskola 

Berendezési tárgyak, játékok, eszközök 

felismerése, megmutatása segítséggel. 

Az iskola helyiségei, az ott folyó 

tevékenységek megismerése. Berendezési és 

használati tárgyak, játékok, eszközök 

megnevezése, egyeztetése. 

Az iskola helyiségei, az ott dolgozók és az 

általuk végzett tevékenységek megnevezése, 

megértése. 

 

A helyiségek berendezési tárgyainak 

főfogalom alá rendezése. 

Cselekvések helyiségekhez rendelése. 

Cselekvések személyekhez történő rendelése 

eseményképek alapján. 

 

Tájékozódni az iskola helyiségei között. 

Köszönni.  

A megfelelő személyhez kötni az iskolában 

történő eseményeket, cselekvéseket. 

 

Lakás  

A konyha, szoba berendezési tárgyai. 

Használati tárgyak felismerése, megnevezése. 

Tárgyak helye a lakásban. 

Tárgy – kép egyeztetése. 

A lakás egyéb helyiségei és tartozékai. 

Ház – lakás. 

 

Saját, vagy tanulótárs, tanár lakásának 

megtekintése kis vendéglátással. 

Tankonyhában, illetve szobában ismerkedés a 

bútorokkal, rámutatás, megtapintás. 

A tanuló terítőt terít az asztalra. Az ajtókat 

nyitja, csukja. Edények rendezése, helyük a 

lakásban. 

Képeken megmutatja (megnevezi) az említett 

bútorokat, eszközöket. 

Szoba, konyha, fürdőszoba, berendezési 

tárgyai, hozzájuk kapcsolódó cselekvések 

megnevezése, vagy gesztusokkal történő 

megmutatása. 

 

Tájékozódni otthonában a helyiségek között, 

azok megnevezését következetesen használni, 

megnevezésekor azonosítani. 

 

Utca, közlekedés 

Közlekedési eszközök felismerése 

Az osztály berendezési tárgyainak rámutató 

megnevezése. 

Ismerni az alapvető illemet a közlekedési 

eszközökön. 
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együttműködéssel. 

Az utca részei: járda, úttest. 

A helyes, balesetmentes közlekedés 

legfontosabb szabályai. 

Megfigyelések az utcán. 

Közlekedési eszközök felismerése 

együttműködéssel. 

Gyalogátkelő, jelzőlámpák felismerése, 

alapvető gyalogos közlekedési szabályok.  

Utazás járművel. 

 

Az iskola helyiségeinek többszöri bejárása, 

funkcióinak megnevezése, az ott folyó 

cselekvések lejátszása. 

Környezetének bejárása, a tárgyak nevének 

használata, illetve a megnevezés alapján azok 

megmutatása. A konyhai dolgozók nevét és 

munkáját ismerje, a karbantartót, az 

adminisztrátorokat köszöntse a tanuló. 

Maketten egy ház, illetve lakás helyiségeinek 

tárgyainak megmutatása, megnevezése, 

megfigyelése. 

A helyiségek berendezési tárgyainak 

főfogalom alá rendezése. 

Cselekvések helyiségekhez rendelése. 

Cselekvések személyekhez történő rendelése 

eseményképek alapján. 

Saját, vagy tanulótárs, tanár lakásának 

megtekintése kis vendéglátással. 

Tankonyhában, illetve szobában ismerkedés a 

bútorokkal, rámutatás, megtapintás. 

A tanuló terítőt terít az asztalra. Az ajtókat 

nyitja, csukja. Edények rendezése, helyük a 

lakásban. 

Képeken megmutatja (megnevezi) az említett 

bútorokat, eszközöket. 

Szoba, konyha, fürdőszoba, berendezési 

tárgyai, hozzájuk kapcsolódó cselekvések 

megnevezése, vagy gesztusokkal történő 

megmutatása. 

Séta alkalmával a tanuló megnevezi, 

megmutatja a villamost, autóbuszt, autót, 

kerékpárt. 

Megfelelően viselkedni az utcán. 

Szabályokat betartani gyalogos közlekedés, 

illetve járművön történő utazás alkalmával. 

Ismerni a lámpa jelzéseit. 

Az utazás közbeni alapvető viselkedési 

szabályokat megismerni, kialakítani. 
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Hangutánzás.  

Képen felismeri, játéktárgyon megmutatja 

(megnevezi) a tanuló a közlekedési 

eszközöket: repülő, vonat, hajó stb. 

A járdán közlekedik, úttestre figyelemmel lép 

le. 

Zebrán történő áthaladás gyakorlása, 

lámpánál a jelzésnek megfelelő viselkedés. 

Utazáskor játékos formában a járművek 

nevének tanulása, hangutánzó gyakorlatokkal 

és hallás utáni azonosításuk. 

Udvaron játékos formában a közlekedési 

szabályok betartásának gyakorlása (indulás, 

megállás, várakozás). 

Szerepjáték: utazás – utas, ellenőr, 

járművezető 

Vásárlás 

Kirakatok nézegetése. Piac. Közös vásárlás. 

 

Cselekvések személyekhez történő rendelése 

eseményképek alapján. 

 

 

Tájékozódás saját test körül (két oldalon). 

 

Cselekvések személyekhez történő rendelése 

eseményképek alapján. 

 

 

Fogalmak: Előttem – mögöttem, „bele” és „rá”, jobb – bal, járművek, úttest, járda, hangos, gyors, játék járművek, igazi járművek, séta, utazás, 

közlekedés, zebra, jelzőlámpa, lassú, csendes, udvariasság, nagy-kicsi, tömeg, zsúfoltság, várakozás, indulás, megállás. 
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1. Évfolyam  

5. Témakör: Tájékozódás időben Tantárgy: 

kommunikáció 

Óraszám: 18 

Nevelési – fejlesztési cél: A várakozás fogalmának és kifejezéseinek felismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tanítási nap – munkanap – pihenőnap. 

Tanóra – óraközi szünet – csendes 

pihenő. 

Évszakok. Időjárással kapcsolatos 

megfigyelések aktív együttműködéssel. 

Napszakok: reggel, dél, este 

jellegzetességei és a hozzájuk 

kapcsolódó cselekvések 

megfigyeltetése. 

Időjárási jelenségek felismerése 

segítséggel. 

Időtartam megismerése (sokáig tart, 

rövidebb), differenciálása. 

Végzett cselekvések időtartama. 

 

A nevezett időszakok terjedelmének összehasonlítása, a 

kapcsolódó jelzések megismerése, figyelembevétele 

(tanítás kezdetét jelző hangjelzés stb.). 

Séták alkalmával az évszak tudatosítása, összehasonlítása 

egyéb évszakokkal. 

Hideg-meleg idő közötti különbség kiemelése, 

érzékeltetése az öltözködés segítségével. 

Játékokban a jellemző tulajdonságok kiemelése. 

A napszakokhoz köthető cselekvések eljátszása. 

Ki van jelen a tanítási órákon? Ki hiányzik? Milyen az 

időjárás?  

Baba öltöztetése (lefekvéshez, kiránduláshoz, ünnepélyre 

stb.) évszaknak, napszaknak, alkalomnak megfelelően. 

Időjárásnak, napszaknak, tevékenységnek (pl. naposnak 

kötény stb.) megfelelő saját ruha kiválasztása, 

megnevezése. 

Szituációs játékokban a tanultak gyakorlása. 

Nap mint nap az időjárási viszonyok ismétlése. A hideg, 

meleg, eső jelzése. Képekről az időjárási elemek 

felismerése. 

Az időjárás és az öltözködés összefüggéseinek 

megfogalmazása, megmutatása. 

Időtartam észlelése mozgással, illetve finommimikai 

jelekkel (hosszan fújok, röviden mondom). 

A nap ritmusát jelző kép- és 

hangjelzéseket figyelembe venni. 

A téli-nyári időjárási elemeket 

megkülönböztetni. 

Képről felismerni két ellentétes 

évszakot. 

Ruhái közül kiválasztani a télit és a 

nyárit. 

Összefüggést találni az évszakok és 

jellemző jegyeik között. 

Tájékozódni a napszakokról. 

Nagyobb különbségeket észrevenni. 

A tanult fogalmakat megérteni, 

azoknak megfelelő képet felmutatni. 

Fogalmak: Tanóra, szünet, munkanap, pihenőnap, majd, hamarosan, soká, napszak, reggel – este, nappal – éjszaka, 

pontosság, késés, naptár, óra, évszak, tavasz, nyár, ősz, tél,  

eső, szél, havazás, hideg, meleg, világos, sötét, időjárás, napsütés, borús ég. 
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1. Évfolyam  

 

6. Témakör: Élőlények Tantárgy: 

kommunikáció 

Óraszám: 22 

Nevelési fejlesztési cél: Az állatokkal és növényekkel kapcsolatban megfelelő magatartás kialakítása, félelem leküzdése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Növények 

Környezetünkben lévő virágok, 

növények. 

Cserepes virág, udvari dísznövények. 

Élő virágok. 

Legjellemzőbb gyümölcsök, 

zöldségek, megnevezési gyakorlatok 

segítséggel. 

A témával kapcsolatos énekek, 

versek tanulása. 

 

Évszaknak megfelelő gyümölcsök, zöldségek felismerése, 

megnevezése. 

Játékos kertészkedés, szituációs gyakorlatok. 

Mesék növényekről (Répamese). Gyümölcsök, zöldségek 

megnevezése. 

A virágok, növények tulajdonságait érzékelése, tapintása, 

szaglása, megnevezése. 

Képekkel, játékkal növények, gyümölcsök csoportosítása, 

rendezése. 

Virág, növény ültetése, magok elvetése, a növények 

fejlődésének figyelemmel kísérése, gondozásuk segítséggel. 

Környezetében lévő élőlényeket 

érdeklődéssel figyelni. 

Rendszeres feladatot ellátni (locsolás). 

Felismerni és csoportosítani a tanult 

növényeket, gyümölcsöket, 

zöldségeket. 

Utánzó mozdulatokkal játékosan 

kertészkedni. 

 

Állatok 

Háziállatok jellemző jegyeinek 

felismerése, hangutánzási 

gyakorlatok. 

Hangutánzó gyakorlatok. 

Állatmesék. 

Ló, disznó, nyúl, kacsa látható 

tulajdonságai. 

Állatok tápláléka, „lakóhelye”. 

 

Élő állatok megfigyelése állatkertben, háziállatok falusi 

udvarban.  

Háziállatok és vadállatok felismerése képről, megnevezésük, 

megmutatásuk.  

Háziállatok tápláléka. 

Mesében szereplő állatok kiválogatása. 

Szerepjátékok hangutánzással. 

Bábozás – állatfigurákkal. Szituációs játékok. Szerepjátékok. 

Képeken, mesékben állatfigurák kikeresése, sorba rendezése. 

Játékos helyzetben bábokkal vagy szerepjátékkal gondozás, 

etetés. 

Állatmesék (A brémai muzsikusok, Kismalac és a farkasok). 

Élőben és képen (báb) felismerni a 

háziállatokat. Aktívan részt venni a 

megfigyelő, válogató, keresgélő 

munkában. 

Az állatok hangját utánozni rövid 

ciklizálással is. 

Érdeklődést tanúsítani a megfigyelések 

során, felidézni a tanultakat. 

A táplálékokat a megfelelő állatokhoz 

rendelni, hangutánzással az állathangot 

utánozni. 

Fogalmak: Növények, virágok, illat, érzés, élővilág, íz, zamat, szín (alapszínek), gondozás, locsolás, ültetés, napfény, növekedés, elszárad, 

elpusztul, kibújik, édes, savanyú, finom, ízes, 

élő, háziállat, vadállat, élelem, táplálkozás, ól, istálló, búvóhely, gondozó, gondozás, baromfiudvar, alom, széna, kukorica, szőr, toll, szelíd. 
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1. Évfolyam  

7. Témakör: Előkészület a felnőtt életre Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 11 

Nevelési fejlesztési cél: Vásárlás, beszélgetés során a várakozás képességének kialakítása 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Üzletek – vásárlás 

Élelmiszerbolt látogatása, vásárlás 

együttműködéssel. 

Az eladók, pénztárosok, munkájuk, 

megfigyelésük. 

 

Élelmiszerbolt pultjainál a különböző 

árucikkek megfigyelése. 

Szaglás, tapintás, ízlelés. 

Eladó köszöntése, kérdezgetés, kérés, 

megköszönés gyakorlása. 

Pultok, polcok, árak, csomagolóanyagok 

megfigyelése. 

Pénztáros, pénztárgép, pénz megfigyelése. 

Vásárlás (szerepjáték). Köszönés-elköszönés 

gyakorlása. 

Vásárlási szokások, vásárlási kellékek (pénz, 

szatyor stb.). 

 

Illedelmesen köszönni, ha üzletbe lép. 

Kívánságait elmondani, vagy gesztusaival 

jelezni. 

Képen megmutatni az eladót, pénztárost, árut 

és a vásárlót. 

Megmutatni a mindennapos bevásárlás 

kellékeit, kosarat, pénztárcát. 

 

Munkahelyek – foglalkozások 

A tanuló szűkebb környezetében előforduló 

foglalkozások szereplői, munkájuk, eszközeik 

bemutatása, megfigyelése. 

 

Tanulmányi séta: ismerkedés a zöldségessel, 

hentessel, cukrásszal, asztalossal, 

gépkocsivezetővel, rendőrrel stb. 

Szerepjátékokkal a megismert foglalkozások 

megjelenítése az eszközök, tárgyak megfelelő 

szakmához rendelésével. 

Élethelyzetekben is és képekről is a 

mesterségek és a hozzájuk tartozó eszközök 

felismerése. 

Kapcsolatot teremteni a környezetében 

dolgozó szakemberekkel, kérdezni, kérni. 

Fogalmak: Élelmiszer, édesség, konzerváru, húsáru, eladó, pultos, pénztáros, vásárló, fizetés, kiszolgálás, udvariasság, kérés, megköszönés, 

jelzés, gyalulás, fúrás, ismerkedés, köszöntés, búcsúzás, kérem, tessék, nem kérem, bocsánatkérés a társaktól. 
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1. Évfolyam  

8. Témakör: Ünnepek Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 11 

Nevelési fejlesztési cél: Együttműködés az ünnepi készülődések során. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Hagyományos ünnepek. 

Mikulás. Karácsony. Farsang. Húsvét. Anyák 

napja. 

Az ünnepekhez kapcsolódó események 

életszerű és játékos tanulása, megismerése. 

 

Karácsonyi díszek készítése (segítséggel). A 

tárgyak megnevezése, megmutatása. 

Húsvéti tojás készítése segítséggel. 

Versek, dalok tanulása, előadása anyák 

napjára. 

Ünnepi készülődés: ajándékkészítés, színezés, 

ragasztás, vágás segítséggel. 

 

Szívesen és érdeklődéssel részt venni az 

ünnepi készülődésben, megfelelő 

magatartással alkalmazkodni az 

eseményekhez. 

Ismerni néhány mondókát, verset, amivel 

részt tud vállalni az ünnepek műsoraiban. 

Felismerni, megnevezni és megmutatni 

képekről az említett ünnepeket. 

Családi ünnepek. 

Ünnepi készülődés, zenehallgatás, versek, 

mondókák együttmondással. 

 

Ünnepi díszítés gyakorlása. Ünnepi asztal 

terítése. 

Az ünnep játékos megjelenítése. 

 

Szívesen és érdeklődéssel részt venni az 

ünnepi készülődésben, megfelelő 

magatartással alkalmazkodni az 

eseményekhez. 

Ismerni néhány mondókát, verset, amivel 

részt tud vállalni az ünnepek műsoraiban. 

Felismerni, megnevezni és megmutatni 

képekről az említett ünnepeket. 

Nemzeti ünnep: Március 15. A magyar zászló 

színei. Iskolai ünnepek. 

 

 

Történetek, rövid mesék elmondása képek 

segítségével különböző ünnepekről. 

Részvétel az ünnepeken megfelelő 

viselkedéssel.  

Készülés (segítséggel) valamilyen jelképpel: 

pl. zászló, kokárda készítése. 

Szívesen és érdeklődéssel részt venni az 

ünnepi készülődésben, megfelelő 

magatartással alkalmazkodni az 

eseményekhez. 

Ismerni néhány mondókát, verset, amivel 

részt tud vállalni az ünnepek műsoraiban. 

Felismerni, megnevezni és megmutatni 

képekről az említett ünnepeket. 

Fogalmak: Névnap, születésnap, köszöntés-gratuláció, ajándék, kedvesség, öröm, édesség, köszönet, várakozás, hamarosan, nemsokára, 

ünnep, zászló, hangulat, felvonulás, ünnepi öltözet, ajándékozás, gyertya, díszek, locsolás, szép, kellemes, díszes, ritmus. 
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3.1 [Új] Kommunikáció 2. évfolyam 
       (Magyar nyelv és irodalom) 
 

Kommunikáció 2. évfolyam 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 5 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 40 

2. Társadalmi érintkezési formák 29 

3. Testünk és személyes teendők 25 

4. Tájékozódás térben 24 

5. Tájékozódás időben 18 

6. Élőlények 22 

7. Előkészület a felnőtt életre 11 

8. Ünnepek 11 

 Összesen: 180 
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2. Évfolyam  

 

1. Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél: Artikulációs gyakorlatok végzése során a mozgások pontos követése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Fejlesztési ismeretek 

 

  

 

Légző-, fújó-, szívógyakorlatok. 

Ajak-, nyelv-, rágógyakorlatok 

Előmutatás alapján artikulációs mozgások 

lekövetése. Kooperációs képesség kialakítása: 

testi és szemkontaktus létesítése.  

 

 

Szájat csücsöríteni fúvásban. 

Erős levegőfúvás rövid ideig. 

 

Hallási figyelem fejlesztése. 

Hangejtés – magánhangzók ejtése. 

Szájállások utánzása. 

 

Előmutatás alapján artikulációs mozgások 

lekövetése Zörejek, hangszerek hangjának 

felismerése, hangkeltés. Gesztusok szóbeli 

megnevezése, együttes alkalmazása. 

 

 

Figyelmét rövid ideig fenntartani. Megérteni 

a gesztusok jelentését. 

 

 

 

Hangadásra késztető játékos 

utánzógyakorlatok (állathang utánzása 

Zörejek, hangszerek hangjának felismerése, 

hangkeltés. 

 

Figyelmét rövid ideig fenntartani 

Fogalmak: A közvetlen környezet tárgyainak megnevezése (passzív szókincs). Gyertya, láng, hangos – halk, bent, belül, érintés, tapintás, 

szájtér, fent, lent, kívül, kerekítés, résesítés, zönge. 
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2. Évfolyam  

2. Témakör: Társadalmi érintkezési formák Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 29 

Nevelési fejlesztési cél: Szemkontaktus felvétele, egyszerű gesztusok megértése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Társadalmi érintkezés. 

A környezet kommunikatív és 

metakommunikációs jeleinek jobb 

megértése. 

Irányítás elfogadása, cselekvések 

követése szemkontaktussal. 

 

Üdvözlés, belépés kopogás után, lábtörlés, 

köszönés, bemutatkozás. 

Szem irányítása tárgyakra, mozgás 

követése szemmel. 

A kéz gesztusjeleinek bővítése. 

Gesztusok felismerése képekről. Öröm, 

fájdalom, sírás, ijedtség stb. 

 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és gesztus) 

utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen használt 

gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő tevékenységeket 

Mozdulatok szabályozása adott jelre. 

Testkontaktus a félelem oldására. 

Kéz gesztusjelei. 

Fej gesztusjelei. 

 

Testmozgások, figyelmet felhívó 

mozgások: taps, simogatás, kézszorítás. 

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

Tessék. Gyere az ölembe! Fejrázás, 

bólogatás.  

 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és gesztus) 

utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen használt 

gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő tevékenységeket 

Kép mint szimbólum. 

Vizuális jelzések, utasítások, képek. 

Iskolai környezet.  

Saját név. Társak neve. Nevelő neve. 

Saját jel. Társak jele. 

 

Szituációs játékokban a tanultak 

alkalmazása, képek és cselekvések alapján, 

megnevezéssel 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és gesztus) 

utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen használt 

gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő tevékenységeket 

Köszönési formák Bemutatkozás gyakorlása, nevére történő 

reagálás. Társak és tanár néven szólítása. 

Köszönés különböző formáinak gyakorlása 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és gesztus) 

utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen használt 

gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő tevékenységeket 
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Hétköznapi teendőkkel kapcsolatos 

gesztusok kiépítése (étkezés, öltözés, 

mosakodás). 

Érzelmi megnyilvánulások.  

A környezet hangjainak felismerése, 

reakció. 

 

Szituációs játékokban a tanultak alkalmazása, képek és 

cselekvések alapján, megnevezéssel. 

Ismerős emberek, állatok, eszközök hangjai, 

intenzitás, hangerő, ütem változásai. 

Fényképen megmutatja a tanuló apját, anyját, 

testvéreit.  

 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és 

gesztus) utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen 

használt gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő 

tevékenységeket 

Fogalmak: Bemutatkozás, név, osztálytárs, jel-jelzés, tanár-nevelő, üdvözlés, köszönés, a használt jelzések. Gesztusok és gesztusjelek, 

alkalmazási módjuk. A használt gesztusok megnevezése. Az érzelmek megnevezése. Magas, kisebb, alacsonyabb, felnőtt – gyerek, A használt 

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

választás, sorra kerül, tessék, kérem, Ne tolakodj! Pakolj el magad után! Sorakozó! 
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2. Évfolyam  

 

3. Témakör: Testünk és személyes teendőink Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél: 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Testünk 

Testrészek megmutatása együttműködéssel 

(fej, törzs, végtagok). 

Érzékszervekkel végzett gyakorlatok. 

Téri tájékozódás. 

Kézmosás. Zsebkendő- és WC-használat 

gyakorlása. 

Tisztálkodás, fésülködés segítséggel. 

Mozgásos gyakorlatok keretében a test 

megtapasztalása. 

Testét tükörben szemlélve a tanuló mutasson 

rá fejére, törzsére, végtagjaira. 

Kezeit, lábait mozgásos gyakorlatok során 

érintse.  

Jobb-bal oldala differenciálása segítséggel. 

Térben történő eligazodás. 

A WC higiénés használata. A kézmosás 

pontos menete. Fésülködés (saját fésűvel). 

Fürdőmozgások játékos utánzása. Babán a 

tisztálkodási mozgások bemutatása. 

Megnevezni, megmutatni testrészeit.  

Megérteni a sor eleje, sor vége kifejezéseket. 

Megérteni és követni a le, fel utasítást. 

A megfelelő érzékszervhez kapcsolni a hall, 

lát, szagol, érint igéket. 

A mosdói higiénét betartani. 

Tisztálkodási szokásait konzekvensen 

végrehajtani. Kezét, fogát megmosni, haját 

megigazítani.  

 

Hétköznapi teendőkkel kapcsolatos 

gesztusok kiépítése (étkezés, öltözés, 

mosakodás). 

Érzelmi megnyilvánulások.  

A környezet hangjainak felismerése, 

reakció. 

 

Szituációs játékokban a tanultak alkalmazása, képek és 

cselekvések alapján, megnevezéssel. 

Ismerős emberek, állatok, eszközök hangjai, 

intenzitás, hangerő, ütem változásai. 

Fényképen megmutatja a tanuló apját, anyját, 

testvéreit.  

 

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és 

gesztus) utasítások között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen 

használt gesztusait, szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő 

tevékenységeket 

Fogalmak: Bemutatkozás, név, osztálytárs, jel-jelzés, tanár-nevelő, üdvözlés, köszönés, a használt jelzések. Gesztusok és gesztusjelek, 

alkalmazási módjuk. A használt gesztusok megnevezése. Az érzelmek megnevezése. Magas, kisebb, alacsonyabb, felnőtt – gyerek, A használt 

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

választás, sorra kerül, tessék, kérem, Ne tolakodj! Pakolj el magad után! Sorakozó! 
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2. Évfolyam  

 

4. Témakör: Tájékozódás térben Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 24 

Nevelési fejlesztési cél: A közel – távol fogalmának elkülönítése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Iskola 

Berendezési tárgyak, játékok, 

eszközök felismerése, megmutatása 

segítséggel. 

Az iskola helyiségei, az ott folyó 

tevékenységek megismerése. 

Berendezési és használati tárgyak, 

játékok, eszközök megnevezése, 

egyeztetése. 

Az iskola helyiségei, az ott dolgozók 

és az általuk végzett tevékenységek 

megnevezése, megértése. 

 

A helyiségek berendezési tárgyainak főfogalom alá 

rendezése. 

Cselekvések helyiségekhez rendelése. 

Cselekvések személyekhez történő rendelése 

eseményképek alapján. 

 

Tájékozódni az iskola helyiségei között. 

Köszönni.  

A megfelelő személyhez kötni az iskolában 

történő eseményeket, cselekvéseket. 

 

Lakás  

A konyha, szoba berendezési tárgyai. 

Használati tárgyak felismerése, 

megnevezése. 

Tárgyak helye a lakásban. 

Tárgy – kép egyeztetése. 

A lakás egyéb helyiségei és 

tartozékai. 

Ház – lakás. 

 

Saját, vagy tanulótárs, tanár lakásának megtekintése 

kis vendéglátással. 

Tankonyhában, illetve szobában ismerkedés a 

bútorokkal, rámutatás, megtapintás. 

A tanuló terítőt terít az asztalra. Az ajtókat nyitja, 

csukja. Edények rendezése, helyük a lakásban. 

Képeken megmutatja (megnevezi) az említett 

bútorokat, eszközöket. 

Szoba, konyha, fürdőszoba, berendezési tárgyai, 

hozzájuk kapcsolódó cselekvések megnevezése, vagy 

gesztusokkal történő megmutatása. 

 

Tájékozódni otthonában a helyiségek között, 

azok megnevezését következetesen használni, 

megnevezésekor azonosítani. 

 

Utca, közlekedés 

Közlekedési eszközök felismerése 

Az osztály berendezési tárgyainak rámutató 

megnevezése. 

Ismerni az alapvető illemet a közlekedési 

eszközökön. 
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együttműködéssel. 

Az utca részei: járda, úttest. 

A helyes, balesetmentes közlekedés 

legfontosabb szabályai. 

Megfigyelések az utcán. 

Közlekedési eszközök felismerése 

együttműködéssel. 

Gyalogátkelő, jelzőlámpák 

felismerése, alapvető gyalogos 

közlekedési szabályok.  

Utazás járművel. 

 

Az iskola helyiségeinek többszöri bejárása, 

funkcióinak megnevezése, az ott folyó cselekvések 

lejátszása. 

Környezetének bejárása, a tárgyak nevének használata, 

illetve a megnevezés alapján azok megmutatása. A 

konyhai dolgozók nevét és munkáját ismerje, a 

karbantartót, az adminisztrátorokat köszöntse a tanuló. 

Maketten egy ház, illetve lakás helyiségeinek 

tárgyainak megmutatása, megnevezése, megfigyelése. 

A helyiségek berendezési tárgyainak főfogalom alá 

rendezése. 

Cselekvések helyiségekhez rendelése. 

Cselekvések személyekhez történő rendelése 

eseményképek alapján. 

Saját, vagy tanulótárs, tanár lakásának megtekintése 

kis vendéglátással. 

Tankonyhában, illetve szobában ismerkedés a 

bútorokkal, rámutatás, megtapintás. 

A tanuló terítőt terít az asztalra. Az ajtókat nyitja, 

csukja. Edények rendezése, helyük a lakásban. 

Képeken megmutatja (megnevezi) az említett 

bútorokat, eszközöket. 

Szoba, konyha, fürdőszoba, berendezési tárgyai, 

hozzájuk kapcsolódó cselekvések megnevezése, vagy 

gesztusokkal történő megmutatása. 

Séta alkalmával a tanuló megnevezi, megmutatja a 

villamost, autóbuszt, autót, kerékpárt. 

Hangutánzás.  

Képen felismeri, játéktárgyon megmutatja 

(megnevezi) a tanuló a közlekedési eszközöket: 

repülő, vonat, hajó stb. 

A járdán közlekedik, úttestre figyelemmel lép le. 

Megfelelően viselkedni az utcán. 

Szabályokat betartani gyalogos közlekedés, 

illetve járművön történő utazás alkalmával. 

Ismerni a lámpa jelzéseit. 

Az utazás közbeni alapvető viselkedési 

szabályokat megismerni, kialakítani. 
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Zebrán történő áthaladás gyakorlása, lámpánál a 

jelzésnek megfelelő viselkedés. 

Utazáskor játékos formában a járművek nevének 

tanulása, hangutánzó gyakorlatokkal és hallás utáni 

azonosításuk. 

Udvaron játékos formában a közlekedési szabályok 

betartásának gyakorlása (indulás, megállás, 

várakozás). 

Szerepjáték: utazás – utas, ellenőr, járművezető 

Vásárlás 

Kirakatok nézegetése. Piac. Közös 

vásárlás. 

 

Cselekvések személyekhez történő rendelése 

eseményképek alapján. 

 

 

Tájékozódás saját test körül (két 

oldalon). 

 

Cselekvések személyekhez történő rendelése 

eseményképek alapján. 

 

 

Fogalmak: Előttem – mögöttem, „bele” és „rá”, jobb – bal, járművek, úttest, járda, hangos, gyors, játék járművek, igazi járművek, séta, utazás, 

közlekedés, zebra, jelzőlámpa, lassú, csendes, udvariasság, nagy-kicsi, tömeg, zsúfoltság, várakozás, indulás, megállás. 
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2. Évfolyam  

5. Témakör: Tájékozódás időben Tantárgy: 

kommunikáció 

Óraszám: 18 

Nevelési – fejlesztési cél : A várakozás fogalmának és kifejezéseinek felismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tanítási nap – munkanap – pihenőnap. 

Tanóra – óraközi szünet – csendes 

pihenő. 

Évszakok. Időjárással kapcsolatos 

megfigyelések aktív együttműködéssel. 

Napszakok: reggel, dél, este 

jellegzetességei és a hozzájuk 

kapcsolódó cselekvések 

megfigyeltetése. 

Időjárási jelenségek felismerése 

segítséggel. 

Időtartam megismerése (sokáig tart, 

rövidebb), differenciálása. 

Végzett cselekvések időtartama. 

 

A nevezett időszakok terjedelmének összehasonlítása, a 

kapcsolódó jelzések megismerése, figyelembevétele (tanítás 

kezdetét jelző hangjelzés stb.). 

Séták alkalmával az évszak tudatosítása, összehasonlítása 

egyéb évszakokkal. 

Hideg-meleg idő közötti különbség kiemelése, érzékeltetése 

az öltözködés segítségével. 

Játékokban a jellemző tulajdonságok kiemelése. 

A napszakokhoz köthető cselekvések eljátszása. 

Ki van jelen a tanítási órákon? Ki hiányzik? Milyen az 

időjárás?  

Baba öltöztetése (lefekvéshez, kiránduláshoz, ünnepélyre 

stb.) évszaknak, napszaknak, alkalomnak megfelelően. 

Időjárásnak, napszaknak, tevékenységnek (pl. naposnak 

kötény stb.) megfelelő saját ruha kiválasztása, megnevezése. 

Szituációs játékokban a tanultak gyakorlása. 

Nap mint nap az időjárási viszonyok ismétlése. A hideg, 

meleg, eső jelzése. Képekről az időjárási elemek felismerése. 

Az időjárás és az öltözködés összefüggéseinek 

megfogalmazása, megmutatása. 

Időtartam észlelése mozgással, illetve finommimikai jelekkel 

(hosszan fújok, röviden mondom). 

A nap ritmusát jelző kép- és 

hangjelzéseket figyelembe venni. 

A téli-nyári időjárási elemeket 

megkülönböztetni. 

Képről felismerni két ellentétes 

évszakot. 

Ruhái közül kiválasztani a télit és a 

nyárit. 

Összefüggést találni az évszakok és 

jellemző jegyeik között. 

Tájékozódni a napszakokról. 

Nagyobb különbségeket észrevenni. 

A tanult fogalmakat megérteni, 

azoknak megfelelő képet felmutatni. 

Fogalmak: Tanóra, szünet, munkanap, pihenőnap, majd, hamarosan, soká, napszak, reggel – este, nappal – éjszaka, 

pontosság, késés, naptár, óra, évszak, tavasz, nyár, ősz, tél,  

eső, szél, havazás, hideg, meleg, világos, sötét, időjárás, napsütés, borús ég. 

 



153 
 

2. Évfolyam  

 

6. Témakör: Élőlények Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 22 

Nevelési fejlesztési cél: Az állatokkal és növényekkel kapcsolatban megfelelő magatartás kialakítása, félelem leküzdése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Növények 

Környezetünkben lévő virágok, 

növények. 

Cserepes virág, udvari 

dísznövények. Élő virágok. 

Legjellemzőbb gyümölcsök, 

zöldségek, megnevezési 

gyakorlatok segítséggel. 

A témával kapcsolatos 

énekek, versek tanulása. 

 

Évszaknak megfelelő gyümölcsök, zöldségek felismerése, 

megnevezése. 

Játékos kertészkedés, szituációs gyakorlatok. 

Mesék növényekről (Répamese). Gyümölcsök, zöldségek 

megnevezése. 

A virágok, növények tulajdonságait érzékelése, tapintása, 

szaglása, megnevezése. 

Képekkel, játékkal növények, gyümölcsök csoportosítása, 

rendezése. 

Virág, növény ültetése, magok elvetése, a növények 

fejlődésének figyelemmel kísérése, gondozásuk segítséggel. 

 

 

Környezetében lévő élőlényeket 

érdeklődéssel figyelni. 

Rendszeres feladatot ellátni (locsolás). 

Felismerni és csoportosítani a tanult 

növényeket, gyümölcsöket, zöldségeket. 

Utánzó mozdulatokkal játékosan 

kertészkedni. 

 

Állatok 

Háziállatok jellemző jegyeinek 

felismerése, hangutánzási 

gyakorlatok. 

Hangutánzó gyakorlatok. 

Állatmesék. 

Ló, disznó, nyúl, kacsa látható 

tulajdonságai. 

Állatok tápláléka, „lakóhelye”. 

 

Élő állatok megfigyelése állatkertben, háziállatok falusi 

udvarban.  

Háziállatok és vadállatok felismerése képről, megnevezésük, 

megmutatásuk.  

Háziállatok tápláléka. 

Mesében szereplő állatok kiválogatása. 

Szerepjátékok hangutánzással. 

Bábozás – állatfigurákkal. Szituációs játékok. 

Szerepjátékok. 

Képeken, mesékben állatfigurák kikeresése, sorba 

rendezése. 

Játékos helyzetben bábokkal vagy szerepjátékkal gondozás, 

etetés. 

Állatmesék (A brémai muzsikusok, Kismalac és a farkasok). 

Élőben és képen (báb) felismerni a 

háziállatokat. Aktívan részt venni a 

megfigyelő, válogató, keresgélő munkában. 

Az állatok hangját utánozni rövid ciklizálással 

is. 

Érdeklődést tanúsítani a megfigyelések során, 

felidézni a tanultakat. 

A táplálékokat a megfelelő állatokhoz 

rendelni, hangutánzással az állathangot 

utánozni. 
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Fogalmak: Növények, virágok, illat, érzés, élővilág, íz, zamat, szín (alapszínek), gondozás, locsolás, ültetés, napfény, növekedés, elszárad, 

elpusztul, kibújik, édes, savanyú, finom, ízes, 

élő, háziállat, vadállat, élelem, táplálkozás, ól, istálló, búvóhely, gondozó, gondozás, baromfiudvar, alom, széna, kukorica, szőr, toll, szelíd. 

 

2. Évfolyam  

7. Témakör: Előkészület a felnőtt életre Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 11 

Nevelési fejlesztési cél: Vásárlás, beszélgetés során a várakozás képességének kialakítása 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Üzletek – vásárlás 

Élelmiszerbolt látogatása, vásárlás 

együttműködéssel. 

Az eladók, pénztárosok, munkájuk, 

megfigyelésük. 

 

Élelmiszerbolt pultjainál a különböző 

árucikkek megfigyelése. 

Szaglás, tapintás, ízlelés. 

Eladó köszöntése, kérdezgetés, kérés, 

megköszönés gyakorlása. 

Pultok, polcok, árak, csomagolóanyagok 

megfigyelése. 

Pénztáros, pénztárgép, pénz megfigyelése. 

Vásárlás (szerepjáték). Köszönés-elköszönés 

gyakorlása. 

Vásárlási szokások, vásárlási kellékek (pénz, 

szatyor stb.). 

 

Illedelmesen köszönni, ha üzletbe lép. 

Kívánságait elmondani, vagy gesztusaival 

jelezni. 

Képen megmutatni az eladót, pénztárost, árut 

és a vásárlót. 

Megmutatni a mindennapos bevásárlás 

kellékeit, kosarat, pénztárcát. 

 

Munkahelyek – foglalkozások 

A tanuló szűkebb környezetében előforduló 

foglalkozások szereplői, munkájuk, eszközeik 

bemutatása, megfigyelése. 

 

Tanulmányi séta: ismerkedés a zöldségessel, 

hentessel, cukrásszal, asztalossal, 

gépkocsivezetővel, rendőrrel stb. 

Szerepjátékokkal a megismert foglalkozások 

megjelenítése az eszközök, tárgyak megfelelő 

szakmához rendelésével. 

Élethelyzetekben is és képekről is a 

mesterségek és a hozzájuk tartozó eszközök 

felismerése. 

Kapcsolatot teremteni a környezetében 

dolgozó szakemberekkel, kérdezni, kérni. 

Fogalmak: Élelmiszer, édesség, konzerváru, húsáru, eladó, pultos, pénztáros, vásárló, fizetés, kiszolgálás, udvariasság, kérés, megköszönés, 

jelzés, gyalulás, fúrás, ismerkedés, köszöntés, búcsúzás, kérem, tessék, nem kérem, bocsánatkérés a társaktól. 
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2. Évfolyam  

8. Témakör: Ünnepek Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 11 

Nevelési fejlesztési cél: Együttműködés az ünnepi készülődések során. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Hagyományos ünnepek. 

Mikulás. Karácsony. Farsang. Húsvét. Anyák 

napja. 

Az ünnepekhez kapcsolódó események 

életszerű és játékos tanulása, megismerése. 

 

Karácsonyi díszek készítése (segítséggel). A 

tárgyak megnevezése, megmutatása. 

Húsvéti tojás készítése segítséggel. 

Versek, dalok tanulása, előadása anyák napjára. 

Ünnepi készülődés: ajándékkészítés, színezés, 

ragasztás, vágás segítséggel. 

 

Szívesen és érdeklődéssel részt venni az 

ünnepi készülődésben, megfelelő 

magatartással alkalmazkodni az 

eseményekhez. 

Ismerni néhány mondókát, verset, amivel 

részt tud vállalni az ünnepek műsoraiban. 

Felismerni, megnevezni és megmutatni 

képekről az említett ünnepeket. 

Családi ünnepek. 

Ünnepi készülődés, zenehallgatás, versek, 

mondókák együttmondással. 

 

Ünnepi díszítés gyakorlása. Ünnepi asztal terítése. 

Az ünnep játékos megjelenítése. 

 

Szívesen és érdeklődéssel részt venni az 

ünnepi készülődésben, megfelelő 

magatartással alkalmazkodni az 

eseményekhez. 

Ismerni néhány mondókát, verset, amivel 

részt tud vállalni az ünnepek műsoraiban. 

Felismerni, megnevezni és megmutatni 

képekről az említett ünnepeket. 

Nemzeti ünnep: Március 15. A magyar zászló 

színei. Iskolai ünnepek. 

 

 

Történetek, rövid mesék elmondása képek 

segítségével különböző ünnepekről. 

Részvétel az ünnepeken megfelelő viselkedéssel.  

Készülés (segítséggel) valamilyen jelképpel: pl. 

zászló, kokárda készítése. 

Szívesen és érdeklődéssel részt venni az 

ünnepi készülődésben, megfelelő 

magatartással alkalmazkodni az 

eseményekhez. 

Ismerni néhány mondókát, verset, amivel 

részt tud vállalni az ünnepek műsoraiban. 

Felismerni, megnevezni és megmutatni 

képekről az említett ünnepeket. 

Fogalmak: Névnap, születésnap, köszöntés-gratuláció, ajándék, kedvesség, öröm, édesség, köszönet, várakozás, hamarosan, nemsokára, 

ünnep, zászló, hangulat, felvonulás, ünnepi öltözet, ajándékozás, gyertya, díszek, locsolás, szép, kellemes, díszes, ritmus. 
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3. Évfolyam:      Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

1. Témakör: Beszédfejlesztés anyanyelv Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Analóg mondatok alkotása. 

Ismeretek Elvárt 

fogalmak 

Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Légző-, szívó-, fújó gyakorlatok. 

Rágógyakorlatok. 

Ajakizom gyakorlatok. 

Nyelvgyakorlatok. 

Hallásfejlesztés. 

Hangleválasztó, hangfejlesztő 

gyakorlatok. 

Tárgyak megnevezése 

segítséggel. 

Mondatok bővítése tárggyal. 

Gyűjtőfogalmak használata. 

Fogalmak és cselekvések 

összekapcsolása. 

Személyes névmás használata. 

Bővítmények használata 

szituatív helyzetekben 

cselekvések során 

Kérdések alkotása ki, mi, kik, 

mik, mit csinál, mit csinálnak? 

 

Mondatok bővítése 

helyhatározóval. 

Mondókák, versek 

ritmuskísérettel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sor, soralkotás 

képsor 

azonos (olyan) 

különböző 

(más) 

ügyes 

hibás 

eleje (szó), 

vége (sor) 

alá, fölé, mellé 

A rágóizmok folyamatos erősítése. 

Alsó- és felsőajak beszívása, beharapása, gyors- és folyamatos 

tátogás, széthúzás, csücsörítés, hangadással kísérve. 

Nyelv emelése, nyelvhegy különféle 

helyzetekbe állítása. 

Az izoláltan ejtett hangok tökéletesítése, ciklizálása, beépítése 

szótagba, rövid szavakba. 

Szó eleji hangleválasztás. 

A leválasztott hang fejlesztése. 

 

Képsorok olvasása balról jobbra haladással. 

A megnevezett kép kiválasztása. 

Eseményképről rövid mondat alkotása: alany, állítmány. 

A mondat helyességének vagy hibás megfogalmazásának 

megfigyeltetése 

 

Mondatalkotás képről kérdőszó segítségével. 

 

A „-ban, -ben” ragok előfordulása cselekvő helyzetben. 

Analóg mondatok alkotása segítséggel. 

 

Mondókák, versek. 

 

 

Feladatokat egyre 

rutinosabban végezni. 

Követni az artikulációs 

mozgásokat. 

Sort alkotni képekről (balról 

jobbra kirakással) segítséggel. 

Megmutatni a megnevezett 

képet, ill. önállóan 

megnevezni. 

Tárgyat kiválasztani, tárgyak 

képét azonosítani. 

Analóg mondatokat képezni 

képességnek megfelelően. 

Mimikát, gesztusokat 

utánozni. 

Jól használni a 

metakommunikációs jeleket. 

Segítséggel gyűjtőfogalmak 

alá rendelni. 

Képről segítséggel mondatot 

mondani. 
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Évfolyam: 3.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

2. Témakör: Társadalmi érintkezési formák Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Helyes viselkedési szokások otthontól az iskoláig. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Mozdulatok értelmezése, utánzása. 

Érzelmek kifejezésének gyakorlása 

arcjátékkal. 

Testtartás és mimika összekapcsolása. 

Gesztusjelek bővítése az egész test 

(fej, arc, kéz) területeire. 

 

Gesztusok bővítése foglalkozások 

köréből. 

Otthoni és az iskolai helyes 

viselkedési szokások számbavétele 

szükség szerint. 

 

Kitartóan foglalkozzon a kapott 

feladattal, ha nehézségei támadnak, 

tudjon segítséget kérni. 

Vigyázzon saját öltözékére, ha 

hiányosságot tapasztal, jelezze azt. 

 

Szülők neve, családtagok 

tevékenysége (munkája). 

Cselekvések megnevezése segítséggel. 

Testvérek neve, száma segítséggel. 

Nagyszülő megmutatása fényképről. 

 

Jó gyerek, boldog, 

vidám, félős, ijedt, 

mérges, szégyenlős 

 

 

 

 

kérem 

nem tudom 

 

 

 

 

elromlott, hibás 

segítség 

 

 

 

család, szülők 

nagyszülők, 

testvérek 

foglalkozások 

itt - ott 

messze - közel 

szeret - nem szeret 

 

Cselekvéssorok végrehajtása utasítás, rajz, kép 

alapján. 

 

Testtartások és azok értelmezése rajz alapján. 

Adott érzelem megjelenítése (pl. hívás, büszkeség, 

győzelem stb.). 

Tárgy keresése, cselekvés végrehajtása. 

 

Szerepjáték.(pl.: tanár, orvos, szerelő, stb.) 

Illő és illetlen viselkedések megkülönböztetése a 

helyzetnek megfelelően. 

 

 

A segítség kérésének módjai. 

Gyakorlás szituációs játékok segítségével. 

 

 

Fényképen anya, apa, testvérek, nagyszülők 

megmutatása. 

Mit csinál? Hol van? kérdésre szóval, egyszerű 

mondattal, gesztusokkal válaszol. 

Szerepjátékokban utánozza a szülők cselekvéseit. 

Bábokkal lejátssza az egyszerűbb helyzeteket. 

Keresztnevet hallás alapján kösse az illető 

személyhez. 

 

A „hol?” „mit csinál?” 

kérdéseket érteni, a maga 

módján válaszolni azokra. 

Feladatot megérteni és 

aktívan közreműködni a 

végrehajtásban. 

Megfelelő módon köszönni. 

Saját öltözékére vigyázni. 

Iskolán kívüli alkalmakon az 

elvárt módon viselkedni. 

Fegyelmezni magát, sorba 

állni. 

 

 

 

 

 

 Megnevezni családtagjait.  

Gesztusokkal vagy képről 

megmutatni szülei 

foglalkozását, tevékenységét. 
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Évfolyam: 3.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

3. Témakör: Testünk és személyes teendők Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Aktivitás a személyes teendők során. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Testünk 

Testrészek megnevezése, 

megmutatása. 

Kézmosás, fogmosás, WC-használat 

helyes sorrendjének megnevezése 

képek segítségével. 

A tisztaság és egészség kapcsolata. 

Betegség, egészség jellemzőinek 

megfigyeltetése. 

Játékos helyzetekben gyakorlás. 

Öltözködés 

Az öltözködés sorrendje. 

Irányítás mellett a ruhadarabok 

megnevezése. 

Évszakoknak megfelelő öltözködés. 

Ruházat részeinek megnevezése. 

Öltözés-vetkőzés gyakorlása 

Játékhelyzetekben (verseny). 

Étkezés 

Főétkezések. Terítés. Néhány étel 

megnevezése. Az étkezésnél használt 

eszközök megnevezése segítséggel. 

Étkezési előkészületek gyakorlása, 

kézmosás. 

 

test, tisztaság 

tiszta-piszkos 

egészséges- 

egészségtelen 

betegség, beteg 

körömápolás 

fogápolás, hajápolás 

 

Öltözködés, 

gombolás, igazítás, 

cipzár, gombok, 

zsinórok 

zokni, alsóruhák, 

kapucni, meleg, hideg 

/hűvös/, rendes, 

rendetlen, vastag, 

vékony, szellős, 

szoros 

tiszta, piszkos, nap, 

napszak, reggel, dél, 

este, délután, délelőtt 

terítés, étkezés, éhség 

jó étvágyat! 

Köszönöm! 

mosogatás 

Tanórán, szemléltető eszközökön, saját magán, 

társán megmutatja, és megnevezi testrészeit. 

A testrészeket és funkcióit egymáshoz rendeli. 

Érzékszerveit megnevezi. 

A test tisztítását megnevezi, folyamatát 

bemutatja. 

Fésülködés, helyes fogmosás, körömápolás 

gyakorlása. 

Higiénés szokások gyakorlása. 

Az öltözködés menetét mondja el, illetve 

mutassa meg a ruhadarabokat. 

Az alsó ruhák, majd a felsők önálló 

kiválasztásával öltözzön fel. 

Cipzárt felhúz, gombol. 

Gallért, zsebeket igazít. 

A ruhát megpróbálja összehajtani, helyére 

rakni. Baba öltöztetése. 

 

Nap, mint nap közösen és egyenként is, és mint 

napos gyakorolja az étkezéssel kapcsolatos 

teendőket és a kulturált étkezést. 

Higiénés szokások, a tisztaság, az asztalrend 

megteremtése megtartása. 

Dél-ebéd, reggel-reggeli, este-vacsora. 

Szokásos ételek megnevezése  

Reggeli, ebéd, uzsonna szituációs játékok. 

Megmutatni önállóan a 

megnevezett testrészt, 

érzékszervet babán és saját 

magán. 

Elvégezni rutinszerűen az 

iskolában szokássá vált kéz- és 

fogmosást.  

A WC-t, mosdót kevés 

segítséggel megfelelően 

használni. 

Az ápolt és ápolatlan (hajat), 

tiszta és piszkos (köröm) 

megkülönböztetése. 

Ismerni saját holmiját. 

Gondosan, rendesen öltözzön, 

vetkőzzön. 

Megfelelő viselkedést tanúsítani 

a közös étkezések alkalmával. 

Fő étkezéseket megnevezni, 

megmutatni. 

Néhány jellemző ételt felsorolni. 

Ismerni az étkezéseket megelőző 

előkészületek sorrendiségét, 

kellékeit és azok megfelelő 

használatát 
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Évfolyam: 3.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

4. Témakör: Tájékozódás térben Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Biztonságos tájékozódás szűkebb környezetében. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Tárgy megnevezése téri helyzetben. 

Tárgykeresés. 

Iskola - Otthon 

Udvar, játszótér, sportpálya 

megismerése, 

 a játék- és sporteszközök 

megnevezése segítséggel. 

Alaposabb tájékozódás a terem 

tárgyai, tartozékai terén. 

A „hol van?” és a „hova való?” 

megértése. 

Helyviszonyok gyakorlása. 

Az otthon, az iskola és a tanterem 

rendje, tisztasága legyen természetes 

és fontos számára. 

Utca - Közlekedés 

Az utcák jellemzői. 

Gyalogos- és járműforgalom. 

Jelzőlámpák, jelzőtáblák. 

Közlekedési eszközök bővítése. 

Közlekedési szabályok, viselkedési 

normák. 

Az iskolába jutás során igénybe vett 

járművek megnevezése, utcanevek 

megemlítésével, segítséggel. 

Viszonyszavak, 

kérdőszavak 

megértése. 

sportpálya, udvar, 

lépcső, játszótér, 

mozgás, testnevelés 

gurulás, világítás, 

ugrás 

világos, sötét 

kapcsoló, 

egészséges, 

egészségtelen 

veszélyes, 

biztonságos 

erős, gyenge 

zsúfolt, forgalmas 

hangos, figyelem 

szabály,  

piros–sárga–zöld, 

nagy, kicsi,  

gyors lassú, 

szigorú, kedves 

udvarias, 

udvariatlan,  

utas, vezető, 

járda, úttest 

 

Képen látható tárgy téri helyzetének 

megkeresése. 

Mondatalkotás helyhatározóval és 

cselekvéssel. 

Tanórákon és tanórán kívül is a neki kedves 

helyiségekben figyelmesen tájékozódik az 

eszközök, tárgyak között. 

Kapcsolatot keres más helyiségek, 

különbözőségét azonosságait illetően. 

Sporteszközök, játszótéri elemek alaposabb 

megfigyelése, a tapasztaltak 

megfogalmazása, helyes, balesetmentes 

használatuk. 

Kérésre tudja kiválasztani a kívánt 

eszközöket. 

 

Az utca megfigyeltetése, hangok, zajok 

megnevezése. 

Jelzőlámpák utasításának betartása. 

Zebra használata. 

Közlekedési eszközök színeit, méreteit 

megfigyeli - összehasonlítja. 

Rendőrös-közlekedéses játékban vagy 

tanpályán gyakorolja a tanultakat, elmeséli, 

hogy jön iskolába. 

Ismerni a gyűjtőfogalmakat. 

Beszédkészségének megfelelően 

egy-két összefüggő mondatot 

mondani. 

Rendet tenni maga körül munkája 

befejezése után. 

Biztonsággal és bátran lépni az 

iskola különböző helyiségeibe. 

Ismerni a villanykapcsolók helyes 

működését. 

Ismerni a játékok, sporteszközök 

helyét és felhasználási módját. 

Az otthon, az iskola és a tanterem 

rendjét, tisztaságát természetesnek és 

fontosnak tartani. 

Felszólítás nélkül rutinszerűen 

betartani a közlekedési szabályokat 

(lámpa, zebra, körülnézés). 

Felismerni könyvből, képről is a 

valóságban tapasztaltakat. 

Megnevezni a közlekedési 

eszközöket, a villamos, troli, metró, 

busz utasterét, 

vezetőfülkéjét. 
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Évfolyam: 3.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

5. Témakör: Tájékozódás időben Óraszám: 15 

Nevelési-fejlesztési cél: Változások érzékelése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Időfogalmak bővítése. 

Napok, napszakok. 

A hét napjainak jelölése, az 

aktuális nap megjelölése, 

megnevezése. 

Napszakok összekapcsolása 

cselekvésekkel. Napszakok 

sorrendje, napszakok és 

tartózkodási hely megjelölése 

(állandó szimbólumok, 

megjelölés használata). 

Napirend összeállítása. 

Évszakok, időjárási 

jelenségek 

megnevezése segítséggel. 

Évszakok jellemzőinek 

megfigyeltetése. 

A négy évszak jellemzése. 

Nevük megtanítása, képről 

történő azonosítás. 

Mesék az évszakokról. 

 

Napok neve, 

napszakok 

megnevezése, 

napszakokhoz kötött 

étkezések 

megnevezése. 

 

 

 

évszakok, időjárás 

- tél, tavasz, nyár, ősz 

- hideg, - meleg 

- sportok 

- napsütés, szél 

- téli ruhák  

- nyári ruhák 

- szeles, - viharos 

- hó, fehér, - jég 

 

Napi rendszerességgel az aktuális nap bejelölése 

naptárba, vagy egyéb helyre, a tegnap …volt, 

holnap…lesz kifejezések használata segítséggel. 

Napszakok jelölése, megnevezése, képválogatás, 

cselekvések napszakhoz rendelése, (éjjel, nappal, reggel, 

délelőtt, délben, délután, este) napszakokhoz kapcsolódó 

étkezések. 

 

 

Séták és udvari játék alkalmával gyűjti az időjárással 

kapcsolatos ismereteket, 

megfigyeléseket. 

Télen a téli sportok, nyáron a fürdőzés emlékeit őrizve az 

iskolában képekről felidézi azokat, kiegészítve egyéb 

történésekkel. 

Képeket gyűjt, szortíroz. 

Téli-nyári ruhákat válogat, közös halmazba teszi a köztes 

(is-is) ruhadarabokat vagy képeket. 

Ismerni a napszakok és 

étkezések megnevezését. 

Ismerni az évszakok jellemző 

jegyeit, felsorolni, 

megnevezni. 

Összehasonlításokat végezni.  

Társára figyelni, vele 

beszélgetni. 

Követni és teljesíteni a 

pedagógus kéréseit. 

Felismerni képekről 

biztonsággal az évszakokat, a 

jellemző képeket kiválasztani, 

összerendezni. 

Automatikusan sorolni hét 

napjait. 

Segítséggel használni a ma, 

tegnap, holnap fogalmát. 

Segítséggel mesélni napi 

élményeiről. 

  



161 
 

 

Évfolyam: 4.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

1. Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Az ajak és a nyelv akaratlagos mozgatása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Légző gyakorlatok. 

Fújás gyakorlatok. 

Szívógyakorlatok. 

Ajakizom gyakorlatok. 

Nyelvgyakorlatok. 

 

Hallási figyelem fejlesztése. 

Hangfejlesztés, hangleválasztás, 

hangoztatás. 

Játszadozás a beszéd és zenei 

hangokkal. 

Gyűjtőfogalmak körének 

bővítése. 

Tárgy megnevezés. 

Mondatbővítés kérdőszó 

segítségével, tárgy, melléknév, 

helyhatározó alkalmazásával, 

cselekvéses helyzetekben 

Tárgyak, személyek 

tulajdonságai. 

Egyes és többes szám 

differenciálása képek 

nézegetésével 

Ok-okozati összefüggések 

megfigyelése 

Mondókák, versek. 

Beszédszervek és 

a kapcsolódó 

fogalmak 

ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tárgy 

- kép 

- sor 

- sok - kevés 

- figyelem 

- jó - rossz 

- kérdés,  

- ruha,  

- étel 

- gyümölcs 

- bútor 

 

Sok levegő beszívása, benntartása, hosszú, elnyújtott 

kilégzés (hangadással is). 

A tanult gyakorlatok önálló végzése, és újabb, nehezebb 

feladatok elsajátítása. 

 

 

 

Egyre kisebb eltérésű hangpárok megkülönböztetése. 

Artikulációs mozgásokat utánoz, zöngét hangoztat, zenei 

hangokkal játszik. 

 

Tárgyak, képek sokaságával soralkotás. 

 

Mondatok bővítése hol? kinek, minek? kérdőszavak 

alapján. 

Melléknévvel a tárgy, vagy kép milyenségét megfigyeli, 

megnevezi. 

 

Jellemzők gyűjtése tárgyról, személyről. 

Gyakorlás szituatív helyzetben. 

 

 

Egyszerűbb időrendi sorrendek felállítása segítséggel. 

 

Témakörökhöz kapcsolódó szövegek tanulása. 

Feladatokat egyre 

rutinosabban végezni. 

Követni az artikulációs 

mozgásokat. 

Sort alkotni képekről (balról 

jobbra kirakással). 

Megmutatni a megnevezett 

képet, ill. önállóan 

megnevezni. 

Tárgyat kiválasztani, tárgyak 

képét azonosítani. 

Analóg mondatokat képezni. 

Mimikát, gesztusokat jól 

utánozni. 

Ismerni pár  gyűjtőfogalmat. 

Mondataiban bővítményt 

használni. 
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Évfolyam: 4.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

2. Témakör: Társadalmi érintkezési formák Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Idegenekkel szemben tartózkodás a túlzott testi kontaktus kerülése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Képek, diafilmek jelenetei alapján a 

látható események megfogalmazása. A 

válaszok és a valódi események 

összehasonlítása. 

 

Téri tájékozódás és a saját élettér esetei. 

Távolságtartás játék és baráti kapcsolat 

esetén üzletben, utcán, nyilvános 

helyen. 

 

Kapcsolat első lépése:- ismerős 

gyermekkel, felnőttel, - ismeretlen 

gyermekkel, felnőttel, 

- újonnan megismert emberekkel. 

 

A köszönés formáinak (megtanulása és) 

gyakorlása. 

Beszélgetés közben egymás türelmes 

meghallgatása legyen természetes a 

mindennapi kommunikációjukban. 

Szabadidős tevékenységükben jelenjen 

meg a szabályjáték.  

Kis csoportban vegyen részt kulturális 

és sporteseményeken, ott viselkedjen 

megfelelő módon. 

 

 

 

 

 

 

 

ismerős-ismeretlen, 

barát, vendég, 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadidő, szabály 

csalás, győzelem,  

vereség 

csend, figyelem 

előadás, szünet, taps 

tetszett, érdekes 

unalmas 

szeretnék kimenni 

A képhez tartozó saját érzések 

megfogalmazása. A képen felismert érzelmek 

megnevezése. 

 

 

 

Saját terület, mások területe a játék, tanulás stb. 

során.  

 

 

A távolságtartás fokozatai barát, családtag, 

vendég és ismeretlen esetében. 

Szituációs játékokban a tanultak alkalmazása. 

 

 

 

 

 

Közös játék során szabályok betartása, viselje 

el a vereséget. Örüljön társai sikerének. 

 

Mozi, cirkusz és színházlátogatások alkalmával 

legyen érdeklő, ne zavarja társait és a többi 

nézőt. 

Megnevezni családtagjait.  

Gesztusokkal vagy képről 

megmutatni szülei 

foglalkozását, 

tevékenységét. 

A „hol?” „mit csinál?” 

kérdéseket érteni, a maga 

módján válaszolni azokra. 

Feladatot megérteni és 

aktívan közreműködni a 

végrehajtásban. 

Megfelelő módon köszönni . 

Saját öltözékére vigyázni. 

Iskolán kívüli alkalmakon 

az elvárt módon viselkedni. 

Fegyelmezni magát, sorba 

állni. 
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Évfolyam: 4.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

3. Témakör: Testünk és személyes teendők Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Felelősi teendő vállalása és ellátása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Testünk 

Köröm, haj, szempilla 

megnevezése, ápolása. 

Az ápoláshoz használt 

eszközök megnevezése. 

 

Öltözködés 

Alsó- és felsőruházat 

csoportosítása képekkel 

és a valóságban. 

Kopott és új ruhák 

különbségei és 

hasonlóságai. 

 

Étkezés 

Tízórai, uzsonna 

napszakhoz rendelése. 

Ételféleségek, eszközök, 

csoportosítása. 

Nyers és főtt ételek. 

A hetes, napos munkája. 

Ünnepi szokások 

kialakítása. 

Ünnepi étkezés, ünnepi 

ételek és meleg ételek. 

 

- körömápolás 

- arcápolás 

- hajápolás 

- tiszta, - piszkos 

- ápolt - ápolatlan 

- egészséges - beteg 

 

 

 

 

 

alsóruházat, felsőruházat 

kopott, új, divatos, 

felsőtest, alsótest 

felső végtag, alsóvégtag, 

sovány, kövér, szűk, bő,- 

nagy méret, kis méret, 

 

tízórai, uzsonna 

ételek, evőeszközök 

hetes, napos, feladat, 

terítés, leszedés, finom 

folyékony, illatos 

kemény, puha, éhség, 

szomjúság  

 

Saját haját rendben tartja, megfésüli. 

Hajmosástól, szárítástól, fodrásztól nem fél. 

Körömkefével tisztítja körmeit. 

Képről megállapítja a pozitív és negatív 

tulajdonságokat. 

Ismerje, nevezze meg a testrészek apróbb részleteit, 

illetve az azok ápolásához szükséges kellékeket, 

eszközöket. 

Nap, mint nap ismétli felsőruházata nevét. 

Elmeséli milyen sorrendben öltözött reggel. Megfigyeli 

a ruhák tulajdonságait. 

Babák öltöztetése.  

Papírbabák ruháinak összeválogatása. 

Nevezze meg önállóan a ruhák színeit, egyéb jellemzőit, 

tudja azt megfogalmazni. 

 

Segítséggel összegyűjti és előkészíti az étkezéshez 

szükséges kellékeket. 

Terít, elpakol. Az ételeket megnevezi.  

A hetes, illetve napos teendőinek megnevezése, 

feladatainak bemutatása. Az ünnepi étkezés jellemző 

kellékeit képek alapján kiválogatja. Gyakorolja és 

tudatosan használja a konvencionális beszédformákat. 

„Jó étvágyat!”„Kérem szépen!” 

„Köszönöm szépen!”. 

Megmutatni önállóan a 

megnevezett testrészt, 

érzékszervet babán és saját 

magán. 

Elvégezni rutinszerűen az 

iskolában szokássá vált kéz- és 

fogmosást.  

A WC-t, mosdót kevés 

segítséggel megfelelően 

használni. 

Az ápolt és ápolatlan (hajat), 

tiszta és piszkos (köröm) 

megkülönböztetése. 

Ismerni saját holmiját. 

Gondosan, rendesen öltözzön, 

vetkőzzön. 

Megfelelő viselkedést tanúsítani 

a közös étkezések alkalmával. 

Fő étkezéseket megnevezni, 

megmutatni. 

Néhány jellemző ételt felsorolni 

napszakhoz rendelve. 

Ismerni az étkezéseket megelőző 

előkészületek sorrendiségét, 

kellékeit és azok megfelelő 

használatát 
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Évfolyam: 4.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

4. Témakör: Tájékozódás térben Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Függőleges irányú tájékozódás. 

Ismeretek Elvárt 

fogalmak 

Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Helyhatározó szók gyakorlása 

folyamatosan 

Iskola 

A padlás, pince megismerése, 

funkciójának megnevezése irányítással. 

Képek alapján az ismeretek elmélyítése. 

Az iskola környéke. 

Lakás 

A lakás további helyiségei, illetve a fő 

helyiségek alaposabb megfigyelése. 

Eszközök és azok funkciói. 

Háló, nappali, konyha, gyerekszobák, 

fürdő, kamra jellemzői. 

Mit hol találunk, mit csinálunk vele, 

milyen tulajdonságai vannak? 

Utca, közlekedés 

Megkülönböztető jelzések 

megismerése, 

Közlekedési és utazási szabályok 

betartása. 

Balesetek megelőzésének feltételei. 

Mentő, tűzoltó, rendőrségi autók 

jellemzői. 

Sorompó, fénysorompó. 

 

 

Helyhatározó szót tartalmazó utasítások 

végrehajtása. Mozgás megadott irányba. 

 

Kosarak, ládák tapintása, tulajdonságainak 

megnevezése. 

 

Képek alapján az emlékek felidézése, 

megnevezéssel, főfogalom alá rendeléssel. 

 

Összeválogatja a helyiségek berendezési tárgyait, 

és a megfelelő helyre teszi azokat. 

A konyhai eszközöket szortírozza és eltesz a 

megfelelő helyre. 

Szituációs játékokban főzést, takarítást jelenít 

meg. 

 

 

Utcai séta alkalmával spontán megfigyelés. 

Főfogalmak alá rendezi, megnevezi a tanult 

eszközöket.  

 

Ismerni a gyűjtőfogalmakat. 

Beszédkészségének megfelelően egy-

két összefüggő mondatot mondani. 

Rendet tenni maga körül munkája 

befejezése után. 

Biztonsággal és bátran lépni az iskola 

különböző helyiségeibe. 

Ismerni a villanykapcsolók helyes 

működését. 

Ismerni a játékok, sporteszközök 

helyét és felhasználási módját. 

Az otthon, az iskola és a tanterem 

rendjét, tisztaságát természetesnek és 

fontosnak tartani. 

Felszólítás nélkül rutinszerűen 

betartani a közlekedési szabályokat 

(lámpa, zebra, körülnézés). 

Felismerni könyvből, képről is a 

valóságban tapasztaltakat. 

Megnevezni a közlekedési eszközöket, 

a villamos, troli, metró, busz utasterét, 

vezetőfülkéjét. 

Ismerni az iskola utcájának nevét. 
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Évfolyam: 4.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

5. Témakör: Tájékozódás időben Óraszám: 15 

Nevelési-fejlesztési cél: Időfogalmak, és a kapcsolódó cselekvések. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Évszakok változásainak 

megfigyelése. 

 

 

 

 

 

A hét napjainak 

felsorolása. 

Hétvégi napok. 

(Hetirend tervezése.) 

 

Napszakok. 

Tegnap, ma, holnap 

fogalmának kialakítása. 

Képes órarend 

készítése. 

Képes napirend 

készítése. 

Reggel- dél – délután – 

este a kapcsolódó 

rutinszerű 

tevékenységekkel. 

 

Évszak, tavasz, nyár, 

ősz, tél, fürdőzés, 

napozás, síelés, 

szánkózás, havazás 

dér, jég, tegnap, ma,  

 

holnap, elmúlt, lesz, 

munkanap, hétvége, 

pihenőnap, program 

nap, felkelőnap, 

lenyugvó nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

reggel, dél, délután, este 

hét eleje, hét vége 

 

Az évszakok jellemzőit természetes módon, valamint 

képekről felismeri, megnevezi. 

Téli - nyári sportokat megnevez. 

 

 

 

A hét napjait jó sorrendiséggel felsorolja, saját életének 

eseményeit hozzárendeli. 

A hét napjainak sorolása, automatizálása. 

A hétvégi napok kiemelése, jelölése jellemző képpel. 

Heti program összeállítása képes formában egyszerű 

jelképekkel. 

 

 

 

A napszakoknak megfelelő tevékenységeket ismer.  

Kérdésre válaszolva a napszakok és a napszakokhoz 

kapcsolódó eseményeket felsorolása. 

 

Megismerni a munkanap, 

pihenőnap fogalmát. 

Ismerni az évszakok jellemző 

jegyeit, felsorolni, megnevezni. 

Összehasonlításokat végezni.  

Társára figyelni, vele 

beszélgetni, lehetőség szerint 

segíteni munkáját. 

Követni és teljesíteni a 

pedagógus kéréseit. 

Felismerni képekről 

biztonsággal az évszakokat, a 

jellemző képeket kiválasztani, 

összerendezni. 

Automatikusan sorolni hét 

napjait. 

Érdeklődni segítséggel naptáron. 

Segítséggel használni a ma, 

tegnap, holnap fogalmát. 

Segítséggel mesélni napi 

élményeiről. 

Segítséggel tudja elhelyezni a 

napszakokat illetően a 

különböző cselekvéseket, 

történéseket. 
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3.1 [Új] Kommunikáció 5. évfolyam 

        (Magyar nyelv és irodalom) 

 
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

Cél: a tantárgy legfontosabb célja, hogy fejlesztő, ingergazdag környezetben váljon igénnyé és 

lehetőséggé a sérült gyermek számára a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek 

elsajátítása, a magatartás, viselkedés olyan mértékű szabályozása, amely a társas 

kommunikáció felismerésén és megértésén keresztül segíti az elfogadott viszonyulási formákat. 

A pedagógusoknak törekedniük kell a helyes, tiszta beszéd elsajátíttatására, kívánságok 

kifejezésének, kérdésekre adekvát válasz adásának kialakítására, fókuszálva a beszéd alaki és 

tartalmi része fejlesztésére, tisztább hanglejtésre, a helyes hangképzésre, a verbális 

kommunikáció kiépítésére, a tanult versek és mondókák képességeknek megfelelő előadására. 

A fejlesztés során minden alternatív kommunikációs lehetőség támogatását igénybe kell venni. 

További feladatok: a beszédmegértést és a beszédet eljuttatni a készség és képesség szintjére; 

folyamatos motivációval, megfelelő formájú és mértékű dicsérettel és értékeléssel kialakítani 

és fenntartani a környezettel, közösséggel való kapcsolatteremtés és kommunikáció igényét; 

fejleszteni és tudatosítani elsősorban a beszéd vagy az ezt helyettesítő kommunikációs eszköz 

kapcsolatteremtő, közlő, informáló funkcióját; elérni, hogy a tanulók felismerjék az elemi 

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

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára fontos, hogy a beszéd és a megismert jelek 

használata során megvalósítsák kommunikációjuk és metakommunikációjuk összhangját 

egyéni szintű kommunikációjukban, fogékonyak legyenek a közösségi élet szokásaira, a 

természetre és a társadalmi környezetre, a helyes érzelmi és erkölcsi viszonyra. A pedagógus 

feladata elérni, hogy a tanuló megértesse magát, és megértse környezetét, passzív és aktív 

szókincsét gazdagítsa, a kommunikációs színtereket megismerje, a környezetben előforduló 

helyzeteket, tárgyakat, élőlényeket, eseményeket felismerje, megmutassa, megnevezze, 

fogalmi készletét bővítse, ezzel együtt a beszédhez szükséges kognitív műveleti szinteket 

fejlessze. A tanulói képességekhez mérten kell kialakítani az önálló kapcsolatteremtés igényét 

és lehetőségét, képessé tenni a tanulókat a párbeszédekben és más kommunikációs 

helyzetekben szükséges viselkedés elsajátítására, felkészíteni őket a társadalmi együttélés 

normáira, kommunikációs kapcsolatokra, szociális környezetükben az aktív együttműködésre, 

miközben megismerik az információs eszközökkel történő kapcsolattartás formáit és 

lehetőségeit, egyéni igényekhez igazodó segítségnyújtással rendszerezik és értelmezik a 

tömegkommunikációs és informatikai eszközök által közvetített információkat. Feladat, hogy 

a tanulók elemi szintű önállósággal tudjanak eligazodni a közvetített ismeretek birtokában a 

társadalmi jelenségek között, a tömegkommunikációs és információs eszközök biztonságos és 

mértékletes használatának elsajátításával és segítséggel az eszközök által közvetített 

információk értelmezésében, feldolgozásában. 

A tantárgy fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben, ahol a szabályok, utasítások fokozatos 

bővítésével, megértésük, végrehajtásuk gyakorlásával saját tevékenységekben és a másokkal 

való kapcsolatokban, a felelősségtudat elmélyítésével a szituációs játékokon, meséken 

keresztül, a jó–rossz, pozitív–negatív példák elkülönítésével, felismerésével találkozik a tanuló. 

A fejlesztési területet az iskolai élet szabályainak betartásával, a deviáns magatartás 

felismerésével, az irodalmi művek megismerésén keresztül az emberi értékek elismerésével, 

pozitív és negatív személyiségjegyek megkülönböztetésével, felismerésével, példaképek 

bemutatásával támogatja. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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A nemzeti öntudat és a hazafias nevelés fejlődését a közösséghez tartozás érzésének 

kialakításával, a közösségért tenni akarás igényének fejlesztésével, népszokásokon keresztül a 

hagyományok ápolásával, és a nemzeti ünnepek legfontosabb jelképeinek, példaképeinek 

megismertetésével segíti. Eléri, hogy a tanuló aktívan működjön közre nemzeti ünnepek és 

megemlékezések alkalmával, ismerje a környezetében előforduló legfontosabb nemzeti 

emlékhelyeket. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése a saját érzelmek felismerésével és kifejezésével, az 

adekvát, kulturált közösségi viselkedés alapvető szabályainak betartásával, minél kevesebb 

pedagógiai segítségnyújtás mellett, és az iskolai, és más intézményi környezetben a megfelelő 

stílusú és hangnemű kommunikáció és viselkedés alkalmazásának fejlesztésével valósul meg. 

A családi életre nevelést a családi és más közösségi kapcsolatok közötti különbség felismerése, 

a családi ünnepek szokásainak, kommunikációs formáinak gyakorlása, az adekvát magatartás 

szabályainak megnevezése és az év során aktuális családi ünnepek idejének megismerése 

támogatja. 

A testi és lelki egészségre nevelés megvalósul a higiénés szokások, tevékenységek 

megnevezésével, eszközök, anyagok felismerésével, kiválasztásával, az időjárásnak, 

tevékenységnek megfelelő öltözék összeállításával, a kiegészítők megnevezésével és az önálló 

ízlés kialakításával. Mindemellett a közlekedési szabályok ismerete és betartása, a 

képességeknek megfelelő méretű térben az önálló közlekedés fejlesztése játszik fontos szerepet. 

A fenntarthatóságot és a környezettudatosság fejlődését a környezeti jelenségek változásainak 

és hatásainak megismerése, a környezet élőlényeinek megfigyelése, csoportosítása, 

megnevezése, a környezet tárgyainak a gyakorlati életben betöltött funkciói és az egészséges 

és káros szokások, veszélyes anyagok megismerése, megnevezése szolgálja. 

A médiatudatosságra nevelést a különböző infokommunikációs technológiai eszközök 

megnevezése, rendeltetésszerű használatuk megismerése, a valóság és képzelet elkülönítésének 

kialakítása, a mértékletességre nevelés terén segíti. 

 

Heti óraszám a nevelőtestület döntése alapján: 5 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 33 

2. Társadalmi érintkezési formák 25 

3. Testünk és személyes teendők 30 

4. Tájékozódás térben 23 

5. Tájékozódás időben 20 

6. Élőlények 17 

7. Előkészület a felnőtt életre 17 

8. Ünnepek 15 

 Összesen 180 
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 33 

Nevelési fejlesztési cél: Szókincsbővítés, aktivizálás. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Helyhatározók gyakorlása. Kívánságok megfogalmazása a „szeretnék” 

igével. 

Használjon a tanuló kérdő és felkiáltó 

mondatokat. 

Mondatbővítés kérdőszó segítségével. Mi ez?, Ki ez?, Miért?, Hogyan?, Ki?, Hová? 

kérdőszavak használata a mondatalkotások 

során. 

Használjon múlt és jövő időt. 

Hely-, idő-, cél- és eszközhatározó 

alkalmazása. 

A téri relációk használatának elkezdése 

beszédében. 

Építsen beszédébe viszonyszavakat, 

következtetéseket. 

Igekötők, módosító szerepük, hatásuk. A viszonyszavak önálló használata játékban, 

foglalkozásokon. 

Beszéde hangsúlyos, jó ritmusú, megfelelő 

hangerejű legyen. 

Feltételes mód. Kívánság megfogalmazása. A metakommunikáció játékos gyakorlása, 

érzelmi, hangulati elemek utánzása, 

bemutatása. 

Egyre élénkebben vegyen részt a 

kommunikációban. 

Leírási, jellemzési gyakorlatok (melléknevek). Zöngés – zöngétlen, tiszta – hibás ejtés 

differenciálása. 

Kérdezni, érdeklődni a körülötte zajló 

eseményekről. 

Tárgyak megnevezése, mondatalkotás, 

mondatbővítés. 

Hallásfejlesztés, hangok kialakítása indirekt 

módon, utánzással. Tárgyak, képek sorba 

rendezése, megnevezése. 

Telefonbeszélgetés barátaival, rokonaival 

(gyorsan, tömören). 

Érteni a határozószók jelentését utasítások 

végrehajtásakor. 

Két állítmánnyal mondatok alkotása. Hang ciklizálása a ritmusos beszéd érdekében. 

A hangsúlyos beszéd gyakorlása, a beszéd 

javítása ritmikus gyakorlatokkal. 

Beszédritmus-mozgás összekapcsolása, 

mondókák, dalok mozgásos megjelenítése. 

Tárgyakat, képeket gyűjtőfogalom alá 

rendezni. – Segítséggel elmondani 4-5 

verset, mondókát, éneket. 
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2. Témakör: Társadalmi érintkezési formák Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél: A verbális és nonverbális kifejezőképesség fejlesztése. 

Szerepjátékokban a foglalkozásokhoz kapcsolódó tulajdonságok megjelenítése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Konfliktushelyzetek felismerése, a megoldás 

keresése különböző példákon keresztül. 

Képekről nonverbális közlések leolvasása, 

megfogalmazása. Helyzetgyakorlatok: 

(elromlik valami az osztályban, valakinek 

elvész a kedvenc játéka, valakinek nem jut 

tízórai, mert valaki többet evett). A történetek 

megismerése, ismétlések után a történetek 

eljátszása és megoldások keresése. 

Megérteni, és megfelelően reagálni 

egyszerűbb helyzetekben. 

Kulturált viselkedés vendégségben és 

vendégek fogadásakor. 

Helyzetgyakorlatok, képek elemzése, saját 

tapasztalatok megbeszélése. Szerepjáték: 

(vendégségben, vendégfogadáskor). Az 

együttélés feltételeinek tudatosítása, pl. az 

önzés rossz tulajdonság, az alkalmazkodás 

fontossága stb. 

Szervezett kirándulás alkalmával a 

közintézmények meglátogatása.  

 

Udvariasan viselkedni a felnőttekkel és 

társaival szemben. 

Igényesség a ruházatban. Szituációs játék: (Színházba megyünk, milyen 

legyen az öltözékünk? 

Bemutatkozni megfelelő gesztusokkal, 

kéznyújtással. 

Különböző alkalmaknak megfelelő ruházat 

kiválasztása és felkészülés. 

Orvosi vizsgálatra, kirándulásra hogyan 

készüljünk?). A kialakult jó szokások további 

erősítése. 

Eddigi tapasztalatai alapján ismereteit 

rendezni. 

Nemek közötti kapcsolat. A másik nemmel szembeni viselkedésmódok 

összegyűjtése és megbeszélése. 

Ruházatát rendben tartani, észrevenni, ha 

cserére szorul, cipőjét letörölni. 

Előzékeny, udvarias magatartás kialakítása. Ajtónál a felnőttek és a lányok előre engedése. Megpróbálni a mindennapi tevékenységében 

az előzékeny, udvarias viselkedést. 

Óvja a tanuló saját és társai dolgait (ruhanemű, 

szemüveg stb.). 

Leesett, ottfelejtett tárgyak megőrzése, 

elrakása. 

A kapott megbízásokat pontosan teljesíteni. 
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Megbízások vállalása és teljesítése. A tanuló teljesítsen kisebb-nagyobb 

megbízásokat. Közös megbeszélés alapján 

feladatvállalás, a végzett munkáról 

beszámolás, a bírálat meghallgatása, az 

elemzés elfogadása. 

Kulturáltan étkezni.  

Példaképek keresése környezetében, ismert 

hősök között stb. 

Az adott intézményekben zajló tevékenységek 

megismerése; azok funkcióiról összefüggő 

beszámolás, élmények elmondása (utaztam 

repülővel, láttam tűzoltóautót, voltunk 

színházban, fájt a fogam). 

Helyesen használni minden intézmény 

jellegzetes fogalmait. 

A kulturált étkezés szabályainak elsajátítása. Nyilvános helyen kulturált étkezés. Igényt kialakítani a szabadidő kulturált 

eltöltésére. 

Az étel kiválasztása és elfogyasztása. Viselkedés és étkezés feltűnés nélkül 

(cukrászdában, gyorsétteremben). 

Szívesen visszatérni a már látogatott helyekre, 

élményekre emlékezni, újdonságokat 

felfedezni, ezekről beszámolni. 

Közintézmények főfogalmának kialakítása. 

Mozi, színház, művelődési ház, múzeum, 

rendelőintézet, kórház, gyógyszertár, posta, 

tűzoltóság, rendőrség, mentőállomás, 

repülőtér. 

 

Szerepjátékokban a foglalkozáshoz 

kapcsolódó tulajdonságok megjelenítése. 

Rövid történetek meghallgatása, filmrészletek 

megtekintése, és a látottak alapján 

állásfoglalás, indokolás, vitatkozás. Az 

épületek jellegzetességeiről, az intézmények 

sajátosságairól benyomásokat szerzése. 

Az egészségüggyel, közlekedéssel, 

ügyintézéssel, szórakozással kapcsolatos 

intézményekről ismeretek összegzése, 

rendezése, eszközei, tárgyai megnevezése 

(belépőjegy, sorszám, beutaló stb.). 

 

Megérteni, és megfelelően reagálni 

egyszerűbb helyzetekben. 

Fogalmak: Igazságtalan, biztos – biztosan, bizonytalan – talán, vélemény, vita, türelem – türelmes, türelmetlen, udvarias, előzékeny, rendszeretet, 

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

vizsgálat. 
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Évfolyam: 5. 

3. Témakör: Testünk és személyes teendők Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: A test és működésének, valamint az egészségmegőrzéssel kapcsolatos teendőknek a megismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Testünk Tanári segítséggel a tanuló önmagán és társai 

testén megmutatja és megnevezi a váll, a 

könyök, a térd, a csukló és a boka testrészeket. 

A megismert fogalmakat főfogalom alá 

rendezni, és szókincsébe beépítve használni. 

Ízületek megnevezése (könyök, térd, boka), 

helyük és funkcióik. 

A testen tájékozódik, téri fogalmakat 

gyakorolva. 

Kérésre megmutatni a megnevezett testrészt 

(ízületeket). 

Egészségügyi ismeretek bővítése (fiú – lány 

közötti eltérés észrevétele). 

A jobb-bal, fent, lent és a többi viszonyszót 

önállóan használja. 

Nagy biztonsággal tájékozódni saját testén 

vagy maketten. 

Tisztálkodás. Testápolás.  A testrészek érzékelő funkcióját megnevezi, 

bemutatja.  

Érteni a testtel kapcsolatos fogalmakat.  

A fertőzések elkerülésének, megelőzésének 

módjai. 

Az orvosi szobában megnézi a főbb 

kellékeket. 

Gyakori betegségeket megnevezni, problémáit 

jelezni, és segítséget kérni.  

Az ismertebb betegségek és jellemző tüneteik. 

A gyógyulás módja. 

Fertőző betegségek megnevezése, tüneteik 

felsorolása. 
A megismert fogalmakat főfogalom alá 

rendezni, és szókincsébe beépítve használni. 

Kórházi tartózkodás fontossága. Néhány 

kezelési mód és kellékeik. 

A rendszeres és alapos tisztálkodási 

műveleteket rutinszerűen gyakorolja. A testen 

tájékozódik, téri fogalmakat gyakorolva. 

Kérésre megmutatni a megnevezett testrészt 

(ízületeket). 

Testrészek, érzékszervek fogalmának 

kialakítása. Hasonló és eltérő testrészek. 

Fiú és lány testápolásának, tisztálkodásának 

jellegzetességei (izzadság, testszag stb.).  

Nagy biztonsággal tájékozódni saját testén 

vagy maketten. 

Fiú – lány eltérő fejlődése. Tanári segítséggel a tanuló önmagán és társai 

testén megmutatja és megnevezi a váll, a 

könyök, a térd, a csukló és a boka testrészeket. 

Érteni a testtel kapcsolatos fogalmakat.  

Öltözködés A ruházatot szezonálisan csoportosítani, és 

azok minőségi jellemzőit saját szavaival 

elmondani.  

A ruhanemű megkímélése, gondozása. 

Ruhadarabok szempontok szerinti 

különválasztása: divatos, régimódi; színek; 

anyag szerinti; fiú-, lányruhák; felsőruházat, 

alsóruházat.  

Saját ízlés szerinti válogatás újságokból, 
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divatlapokból.  

Önálló „ruhagyűjtemény” készítése. 

Kiegészítők választása. 

Évszaknak és alkalomnak megfelelő ruházat 

kiválasztása irányítással. 

Saját ruházata színeit, egyéb jellemzőit 

felsorolni. 

Képek segítségével az évszaknak megfelelő 

ruházat csoportosítása. 

Ruhadarabok kiválasztása, csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Észrevenni ruházatán a rendetlenséget. 

Ruháira vigyázni.  

Közös halmazokba rendezi a minden 

évszakban viselendő ruhadarabokat. 

Divatlapok nézegetése, válogatás, vágás, 

ragasztás. Öltöztetés, vetkőztetés. 

Saját ízlés kialakulása, öltözködési stílusát 

ennek alapján alakítani. 

Újságokból, katalógusokból 

különlegességeket kivág, gyűjt, füzetbe 

rendez.  

Jelmeztervezés játékosan, segítséggel. A 

szekrények rendje. 

Jelmezbálon szerepelni, eltérő öltözeteket 

kipróbálni. 

Egyre önállóbban fogalmazza meg gondolatait 

melléknevek segítségével. Önálló öltözés, 

vetkőzés. 

Étkezés Megnevezni az ételeket, áruféleségeket a 

csomagolás alapján. 

Közértben a többi áruféleség megfigyelése 

mellett alaposabb tájékozódás a mirelitáruk és 

a konzervek pultjánál. 

Konzervek, mirelitek, megismerésük, 

felhasználásuk. (Gyártási idő, szavatosság 

leolvasása, tárolásuk, felhasználásuk). 

Ismerni a menük sorrendiségét. Segítséggel a tanuló megnevez különböző 

mirelit árukat, konzerveket. Tankonyhán 

ünnepekre szendvicseket, salátákat, 

turmixokat készít. 

Egészséges táplálkozás. Egyszerű terítési és főzési műveletet 

elvégezni, azokat szavakkal, mondatokkal 

magyarázni, indokolni. 

Elkészítési módjukról ismertetőt hallgat és 

bemutatót néz meg.  

Hagyományos és ünnepi ételek. Érteni, és megfogalmazni az ok-okozati 

összefüggéseket. 

Beszámol ismereteiről, emlékezetből és 

eseményképek segítségével. 

Főzési, sütési kellékek, alapanyagok, 

előkészítő műveletek. Az ételekről, 

étkezésekről meglévő ismeretek 

rendszerezése. 

Megnevezni az ételeket, áruféleségeket a 

csomagolás alapján. 

Az ételféleségek körében szerzett ismeretek 

bővítése, salátafélék, különféle édességek. 

Megnevezi a munkaműveleteket, műveleti 

sorrendet. 

Az egészségmegőrzés témakörében tanultak 

megfogalmazása és gyakorlása. 

Érteni, és megfogalmazni az ok-okozati 

összefüggéseket 

Az étkezés kulturált viselkedésformáinak 

gyakorlása. Mennyiségi és minőségi 

különbségeket az étkezésnél megállapít. 



173 
 

Az egészséges táplálkozás alapelvei. Megnevezni az ételeket, áruféleségeket a 

csomagolás alapján. 

Egészségre káros ételek, italok számbavétele, 

fogyasztásuk kerülése. Képek alapján a tanuló 

ünnepi és hagyományos menüt állít össze. Az 

egészséges táplálkozásról képeket gyűjt és 

étrendjét tudatosan eszerint állítja össze. 

A testmozgás/sport szerepe az 

egészségmegőrzésben.  

Érteni, és megfogalmazni az ok-okozati 

összefüggéseket 

Figyel testsúlyára. Sporttal kapcsolatos 

ismereteket szerez, és kedvenc sportot választ, 

amit rendszeresen gyakorol. 

Fogalmak: Test-testrész, ízület, bedagadás, fájdalom, láz, betegség, kezelés, orvosság, kenőcs, recept, gyógyítás, türelem, testhelyzet, testtájak, 

különböző nemű, nemi jellegzetességek, divatos, ósdi, régimódi, fiús-lányos, ízlés, gyűjtemény (kollekció), divatbemutató, jelmez, álarc, 

hagyományos, ízléses-ízléstelen 

 

 

 

Évfolyam: 5. 

4. Témakör: Tájékozódás térben Tantárgy: 

kommunikáció 

Óraszám: 23 

Nevelési fejlesztési cél: Megbízható részvétel a közlekedésben. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Iskola  Iskola helyiségeiben, tornateremben, 

kézműves műhelyben, tanári szobában, 

irodában, raktárban, konyhában berendezés 

megfigyelése.  

Mondatait melléknevek, viszonyszók 

használatával bővíteni. 

Műhelyek, raktárak, szakköri szobák, udvar, 

megismerése funkciójuk megfigyelése. 

Alaprajz készítése tanári segítséggel, 

színekkel differenciáltan az osztályok 

helyének megjelölése.  

Illedelmesen kérdezni. Segítséget kérni, ha 

szükséges. 

A műhelyek eszközeinek megfigyelése, 

kipróbálása, tulajdonságaik megfogalmazása. 

Családi ház, társasház, lakótelepi panellakás 

megkülönböztetése.  

Verbális és mozgásemlékezetét egyre 

tartósabbá tenni.  

Az ott dolgozók nevének megtanulása és 

használata. Elemi szintű kommunikáció 

gyakorlása. 

Iskola helyiségeiben, tornateremben, 

kézműves műhelyben, tanári szobában, 

irodában, raktárban, konyhában berendezés 

megfigyelése.  

Tevékenyen részt venni alaprajz, makett 

elkészítésében. 
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A tanterem makettjének elkészítése. Alaprajz készítése tanári segítséggel, 

színekkel differenciáltan az osztályok 

helyének megjelölése.  

Megfelelő magatartás a séták, látogatások 

alkalmával. 

Alaprajz készítése az iskoláról, tájékozódás az 

alaprajzon.  

Családi ház, társasház, lakótelepi panellakás 

megkülönböztetése.  

Összehasonlításokat tenni, különbségeket 

észrevenni, azt közölni. 

Lakás A lakás helyiségei, berendezései, funkciói, 

azok rendeltetésszerű használata. 

Tevékenyen részt venni alaprajz, makett 

elkészítésében. 

Lakóházak típusai. Fűtés, világítás, azok működésének 

megfigyelése.  

Megfelelő magatartás a séták, látogatások 

alkalmával. 

Jellemző jegyek megfigyelése. Közvetlen környezetében lévő elektromos 

háztartási gépek megfigyelése, segítséggel 

kipróbálása.  

Összehasonlításokat tenni, különbségeket 

észrevenni, azt közölni. 

A lakás helyiségei.  A gépek és az ételféleségek összekapcsolása. 

(Mit, mivel, miért, hogyan?) 

Megkezdett munkáját befejezni. 

Lakás berendezéseinek megfigyelése, 

megismerése, megnevezése, balesetmentes 

használata segítséggel. 

Képekről, diákról szép épületek megtekintése, 

a különlegességek megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Saját élményeit mondatokban megfogalmazni. 

A lakás megóvása, gondozása, díszítése, 

lakóházak típusok szerinti csoportosítása.  

Kulturált viselkedés színházban, múzeumban, 

az épület szépségeinek felfedezése. 

Épületeket megfigyelni, saját véleményt 

megfogalmazni az épületekről. 

Egyéb épületek a környéken. A lakás helyiségei, berendezései, funkciói, 

azok rendeltetésszerű használata. 

Összefüggést találni a szituációk között. 

Utca, közlekedés Szervezett látogatás során ismerkedés a hajó-, 

repülő-, vonat- és autóbusz-közlekedés 

jellemzőivel.  

Megbízhatóan részt venni a mindennapi 

közlekedésben. 

Helyi és távolsági, valamint a 

tömegközlekedés fogalmának kialakítása. 

A hangosbemondó szavainak értelmezése 

segítséggel. 

Saját élményeit mondatokban megfogalmazni. 

Utak, sztrádák, sínek, alagutak, aluljárók 

felismerése, megnevezése, balesetmentes 

használata. 

Tágabb környezetről térkép készítése, azon 

tájékozódás. 

Épületeket megfigyelni, saját véleményt 

megfogalmazni az épületekről. Megkezdett 

munkáját befejezni. 

Balesetmentes, óvatos, figyelmes közlekedés. A metróállomások, autóbusz és a vasúti 

közlekedés jellemzőinek összegyűjtése. 

Összefüggést találni a szituációk és a 

közlekedés fajtái között. 
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Járművek, színterek csoportosítása. Hajókirándulás alkalmával a vízi 

közlekedésről új ismeretek szerzése. 

Szűkebb és tágabb környezetét igyekezzen 

megóvni lehetőségei szerint.  

A gyalogos közlekedés szabályainak betartása.  A városi közlekedés színtereinek, járműveinek 

megfigyelése és megnevezése. A tanuló 

differenciálja és megfogalmazza az út, sín, 

vezeték fogalmát.  

Megbízhatóan részt venni a mindennapi 

közlekedésben. 

Felkészülés az önálló közlekedésre. Játékokban közlekedési élmények, 

tapasztalatok felelevenítése. 

A legfontosabb szabályok rendszeres 

ismétlése szóban és a gyakorlatban.  

A gyalogos közlekedés szabályainak betartása.  

A helyes közlekedés rendszeres gyakorolása 

párban és önállóan. 

Játékos módon megjeleníti, csoportosítja a 

gyalogos közlekedés szabályait. 

Járművekkel kapcsolatos mesék, versek 

tanulása. 

Élményeit rajzokkal feldolgozni. 

Fogalmak: Hajóállomás, jegypénztár, kapitány, tömeg, vészfék, helyi közlekedés, jelzés, jegykezelés, állomás, pályaudvar, repülőtér, járatok, 

nemzetközi, helyi, hangár, remíz, karbantartás, önállóan, körültekintően, makett, tervrajz, alaprajz, emelt, földszint, pince, előtér, díszítés. 

 

Évfolyam: 5. 

5. Témakör: Tájékozódás időben Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Az idő múlásának érzékelése méréssel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Jelek információjának megértése a 

tájékozódáshoz, a cselekvés 

irányításához, az idő alakításához. 

Tanári irányítással, képek segítségével az évszakok 

ismérveinek elmélyítése.  
Felsorolni automatikusan, önállóan a 

hónapokat, évszakokat, napszakokat. 

Évszakok, hónapok neveinek 

sorrendbe állítása, cselekvésekhez, 

napszakokhoz rendelése. 

Szerepjátékokban évszakok 

megjelenítése. 

A hónapok nevének automatizálása versek, dalok 

segítségével, eseményekhez rendelésük (születésnap, 

ünnepek). 

Kapcsolatot találni helyzetek, történések, és az 

évszakok, hónapok, napszakok között. 
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Múlt, jelen és jövő történéseinek 

megfogalmazása. 

Naptár használata. A hetek napjainak számlálása, 

napszakok megnevezése, sorrendiségük begyakorlása. 

Kiválogatni a múltra, jelenre, jövőre jellemző 

tárgyakat, képeket. 

Filmeken látott események időbeli 

elhelyezése (díszletek, jelmezek 

megbeszélése: régen milyen volt a 

közlekedés – lassabb, mint ma stb.). 

„Mikor lesz?” „Már elmúlt.” – Az idő múlásának 

megfigyelése. 

Tájékozódni az ismétlődő évi események és 

azok dátumai között. 

Eseményképek rendezése: 

események előzményei, lezárása. 

Régi korok meséiből, tárgyaiból segítséggel 

következtetések levonása.  

Az aktuális dátumot megmondani, vagy 

tábláról leolvasni, naptárból sorolni a napokat, 

kötve a dátumokhoz. 

Napok, hetek, hónapok, évszakok. Filmekből látott jövőmotívumok feldolgozása tanári 

segítséggel. 

Hetesi teendői között felsorolni az ismert napi 

adatokat. 

Keltezés, dátum (évszám, hónap, 

nap). 

A valóság és a mese elemeinek szétválasztása, a sci-fit 

tartalmazó képek, történetek megismerése, a félelem 

legyőzése. 

Eligazodni az idő fogalmai között. 

Szünet – nyaralás. Képek időrendbe állítása.  Elkülöníteni, megnevezni a napszakokat. 

Éjszaka, nappal. A látottak megfogalmazása viszonyszavak és 

időfogalmak használatával. 

Segítséggel leolvasni az egész órát, használni 

a volt és lesz kifejezéseket az idő 

megállapításánál. 

Az óra, perc fogalmának 

megismerése. 

Hagyományos és digitális órákon az idő leolvasása. Ismerni az elmúlással kapcsolatos 

történéseket. 

Az idő múlása, és az elmúlás 

kapcsolata. 

Egész óra, fél óra, perc és óra viszonya. 
Segítséggel leolvasni az egész órát, használni 

a volt és lesz kifejezéseket az idő 

megállapításánál. 

Az életút. Az élet végessége. Próbálkozás az óráról az aktuális időpont leolvasására, 

tájékozódásra, még hány percig tart a tanóra stb. 

Ismerni az elmúlással kapcsolatos 

történéseket. 

Fiatal, öreg. Születés, halál-fogalom 

említése. 

Emberi élet, növények élete, állatok élete témában 

adatgyűjtés. Korosztályokhoz kapcsolódó 

tevékenységek, jellegzetességek gyűjtése. 

Ismerni az elmúlással kapcsolatos 

történéseket. 

Fogalmak: Az idő múlásával, mérésével kapcsolatos fogalmak és szókincs. Dátum (termékeken gyártási idő és szavatosság). Az idő múlása, az 

elmúlással kapcsolatos fogalmak. 
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Évfolyam: 5. 

6. Témakör: Élőlények Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 17 

Nevelési fejlesztési cél: A tápláléklánc alapjainak megértése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Az élő környezet. Élő és élettelen megbízható differenciálása. 

Képválogatás, csoportosítás főfogalmak alá. 
Egyre jobban tájékozódni az őt körülvevő 

természeti világban. 

Növények Erdei sétán a tanuló megfigyeli, tapintja a fák 

részeit. Összehasonlítás, különbségek 

megállapítása. 

Analógiákat találni a régi és az új ismeretek 

között. 

A növények hatása életünkre (jó levegő, 

vitamin, állatokat táplál, melyeket mi eszünk 

meg). 

Tanórán tapasztalatai, emlékei szerint 

főfogalom alá rendez, csoportosít. 

Önállóan próbálni megfogalmazni a 

termények évszakhoz történő rendelését és 

analógiákat.  

A növények fejlődése, a fejlődés feltételei. Fogalomhoz megfelelő képet rendel. Gyűjteni, rendszerezni, megfogalmazni a 

témakörben. Osztályozni, csoportosítani a 

növények fajtáit. 

A fa részeinek bemutatása, lombos, tűlevelű, 

lombhullató, örökzöld fa fogalmának 

kialakítása. 

Filmen, vagy a természetben megfigyeli a 

zöldségek, gyümölcsök betakarítási módját, 

cselekvően részt vesz a munkálatokban. 

Ismerni és gondozni a környezetében lévő 

növényeket. 

Gabonafélék megismertetése, felhasználása. Zöldségeket, gyümölcsöket, gabonaféléket 

megnevez, csoportosít. 

Ismerni és felsorolni a már tanult jellemzőket.  

Gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék 

felhasználása, tárolása, tartósítása. 

A fagyasztást, hűtést és tartósítást képekről 

vagy üzemlátogatás során megfigyeli. 

Igekötős igéket használni. 

Szobanövények ápolása. Filmről, képről az élelmiszerek gyártási és 

felhasználási módjait is megismeri.  

Kérdéseit bővített mondatokkal feltenni. 

Az eddig tanultak elmélyítése, rendszerezése. Távoli földrészek növényvilága, képek, filmek 

megtekintése a témában. 

Gondolatait érthető mondatokkal kifejezni. 

Földünkön élő változatos növényvilág. Környezetében lévő virágokat megnevezi, 

részeit felsorolja, gondozza azokat.  

Hosszan figyelni egy-egy dologra.  

A növények létfontosságú tulajdonságai 

(oxigéntermelés). 

Élő és élettelen megbízható differenciálása. 

Képválogatás, csoportosítás főfogalmak alá. 
Egyre jobban tájékozódni az őt körülvevő 

természeti világban. 
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Állatok Távoli földrészek állatvilága, képek, filmek 

megtekintése a témában. 

Ismerni és gondozni a környezetében lévő 

állatokat. 

Háziállatok fogalmának bővítése. Filmről, képről az állatok megnevezése.  Ismerni és felsorolni a már tanult jellemzőket.  

Ház körül élő állatok csoportosítása (hasznos, 

káros). 

Távoli földrészek állatvilága, képek, filmek 

megtekintése a témában. 

Igekötős igéket használni. 

A felsorolt állatok tápláléka, életmódja, 

haszna. 

Környezetében lévő állatokat megnevezi, 

részeit felsorolja, gondozza azokat.  

Kérdéseit bővített mondatokkal feltenni. 

Vadon élő állatok, erdei, mezei, vízi állatok, 

ragadozók. 

Állatkerti séta vagy kirándulás alkalmával 

közelről ismerkedik az állatokkal.  

Gondolatait érthető mondatokkal kifejezni. 

Hobbiállatok. Megtanulja élőhelyeiket, táplálkozási 

szokásaikat (világatlaszban az állatok 

élőhelyei, életviszonyai, tápláléklánc). 

Hosszan figyelni egy-egy dologra.  

Csoportosítás kültakaró, táplálkozás, 

szaporodás, élőhely szerint. 

Ház körüli állatokról személyesen, filmből, 

könyvből szerez ismereteket, azonosítja az élő 

állattal. 

Legyenek a tanulónak ismeretei az állatkert 

állatairól, ismerje fel azokat könyvekből, 

filmen. 

Más földrészek állatai. Párhuzamot von háziállatok és élelmiszerek 

között. 

Tudjon állatjelmezben tulajdonságokat 

megjeleníteni, hangokat utánozni. 

Mesék, dalok, versek az állatokról. Meséket, verseket, dalokat tanul. Állatfarsang, 

jelmezkészítés, szerepjátékok, mesék 

dramatizálása. 

Számoljon be a kedvenc háziállatról. 

Fogalmak: Növény- és állatvilág témakörben felmerülő fogalmak 
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Évfolyam: 5. 

7. Témakör: Előkészület a felnőtt életre Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 17 

Nevelési fejlesztési cél: Körültekintő vásárlás, különbség felismerése a fontos és nem fontos árucikkek között. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Üzletek, vásárlás Hasonlóságok és különbözőségek sorolása a 

különböző helyek (áruház, piac, utcai árusok) 

között. 

Egyre több áruféleséget megnevezni, 

főfogalom alá rendezni önállóan is.  

Áruház látogatása, áruféleségek megnevezése, 

konvencionális kifejezések gyakorlása, 

irányítással. 

Üzletek, áruféleségek rendszerezése, 

csoportosítása, minőségi kifogás 

megfogalmazása. 

Saját véleményét kifejezni az üzletben 

látottakkal kapcsolatban. 

Üzletekről, vásárlásról tanultak rendszerezése.  Szervezett keretek között csoportos látogatás a 

különböző vásárlóhelyekre. 

Szerepjátékban azonosulni vevővel és 

eladóval.  

Piaclátogatás, vásári áruk, utcai árusok.  Tanári kérés szerint vásárlás, fizetés. Üzletbe lépéskor a tanult udvariassági 

formákat, rendszabályokat betartani. 

Piacok, üzletközpontok, közértek, 

kiskereskedések hasonlósága, különbözősége.  

A tanult kommunikációs formák gyakorlása, 

szerepjátékokban megjelenítése.  

A látottakat önállóan, emlékezete alapján 

rendszerezni. 

Rendszeres vásárlás gyakorlása az apróbb 

megbízatások teljesítésével. 

Az iskolai dolgozók foglalkozásának 

megnevezése, feladataik megfigyelése.  

Ismerni a pénz fontosságát a vásárlás során. 

Az önállóság fokozatos növelésével: az áru 

kiválasztása, vásárlás, fizetés. 

Mindennapi életében jelenlévő ügyintézők 

munkájának, eszközeiknek megfigyelése: 

 A tanultakat készség szintjén, a gyakorlatban 

alkalmazni. 

Megfelel-e az áru minősége? (Csere). orvos, asszisztens, titkárnő, jegyeladó, 

buszvezető, cukrász. 

Türelemmel, érdeklődéssel és megfelelő 

magatartással részt venni a látogatásokon. 

A pénz értéke. Eladók munkájának megfigyelése, szituációs 

játékokban a szerepek gyakorlása. 
A tanultakat alkalmazása a gyakorlatban.  

Foglalkozások Az iskolai dolgozók foglalkozásának 

megnevezése, feladataik megfigyelése.  

Saját véleményt kialakítani a foglalkozásokról 

Iskola, üzletek, intézmények dolgozói. Mindennapi életében jelenlévő ügyintézők 

munkájának, eszközeiknek megfigyelése: 

 A tanultakat készség szintjén, a gyakorlatban 

alkalmazni. 

Szolgáltatások egymáshoz rendelése, 

irányítással. 

orvos, asszisztens, titkárnő, jegyeladó, 

buszvezető, cukrász. 

Türelemmel, érdeklődéssel és megfelelő 

magatartással részt venni a látogatásokon. 

További iparosok munkájának megismerése, 

eszközeik csoportosítása. 

Eladók munkájának megfigyelése, szituációs 

játékokban a szerepek gyakorlása. 

Szókincse, mondatai tükrözzék a beépült és 

rögzült ismereteket. 
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Szülők, testvérek munkája, foglalkozása. Mesealakok foglalkozásának felismerése. Saját véleményt kialakítani a foglalkozásokról 

(jó, rossz, nehéz, könnyű).  

TV-rádió-szerelő, varrónő, ács, villanyszerelő, 

hangszerjavító, cipész. 

Összehasonlítás jellemzők megfigyeltetése 

által. 

Önállóan kérni, megköszönni, elköszönni, 

kifogást megfogalmazni. 

Minden munkában van szépség és hasznosság. A költekezés megelőzése, felesleges – 

szükséges mérlegelése. 

Megmondani kérdésre saját nevét, születési 

helyét és idejét. 

Személyes adatok. Születési hely, idő. Az anya 

leánykori neve. Lakcím. 

Szervezett formában látogatja meg a 

különböző szakmák képviselőit, megfigyeli 

munkájukat és eszközeiket, kipróbálja, 

megtapasztalja a mozdulatokat. 

Ismerni édesanyja nevét (legalább 

keresztnevét). 

Az anya tulajdonságainak megfigyeltetése, 

megfogalmazása. 

Kér, kérdez, megnevezi a látottakat. Kérdésre kiválasztani édesanyja külső és belső 

tulajdonságait. 

Fogalmak: A témákkal kapcsolatban felmerülő fogalmak, szókincs köre. 
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Évfolyam: 5. 

8. Témakör: Ünnepek Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 15 

Nevelési-fejlesztési cél: Külsőségeiben és tartalmában is készülődés az ünnepre. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Nemzeti, társadalmi, családi ünnepek 

csoportosítása. 

Az aktuális ünnepnek megfelelő kellékek, 

ajándékok készítése segítséggel. 

Figyelmesen hallgatja a történeteket. 

Képeket gyűjt és rendszerez az ünnepekkel 

kapcsolatban. 

Szívesen részt venni az ünnepi készülődésben. 

Önálló feladattal készülni az ünnepre. 

Az ünnepek eredete, történetének ismertetése. Verseket, dalokat tanul és előad, csoportban, 

vagy önállóan. 

Himnusz hallgatása alatt vigyázzban állni. 

Nemzeti ünnep. Augusztus 20 (Szent István). 

Március 15. (Petőfi Sándor). 

Versenyekre, vetélkedőkre készül. Verseket, dalokat örömmel bemutatni az 

iskolában és otthon. 

Mikulás, ajándékozási szokások. Karácsony. Nemzeti nagyjaink és az eseményekhez 

kapcsolódó történeteket ismer meg. 

Örülni társai sikereinek. 

Társak jeles ünnepeinek számontartása. Az ünnepek megnevezését és eredetét sokféle 

helyről, helyzetből hallgatja, nézi. 

Helyesen értelmezni az ünnepekkel 

kapcsolatos fogalmakat, megfelelő 

eseményekhez kapcsolni azokat, játékosan 

utánozni néhány jellegzetes ünnepi eseményt. 

Az ünnepekhez tartozó történetek ismertetése. Felköszöntés, gratuláció. Ajándékozás 

(könyvek, mesék, tárgyak, emlékek). 

Egyre biztosabban eligazodni a különböző 

ünnepségek időpontja, jellege, eredeztetése 

tekintetében. 

Az ünnephez tartozó formai elemek betartása. Tanári segítséggel értelmezi a helyzeteket, 

tárgyakat. 

Olvasmányok az ünnepekkel kapcsolatban.  

Történelmi tárgyak megtekintése, 

múzeumlátogatások az ünnepekhez 

kapcsolódóan. 

Az ünnepekkel kapcsolatos tárgyismeretét, és 

a fogalmait gazdagítani.  

Legyen megfelelő a tanuló magatartása, 

részvétele 

Fogalmak: Nemzet, család, hazaszeretet, ünnepélyes, Himnusz, csend, felvonulás, király, megváltó, ünnepélyesség, ajándék, költő, költemény, 

előadás, emlékmű, múzeum, tűzijáték, ünnep, egyház, társadalom, nemzet, történet, király, papság, kép, jelkép, korona, szent, vallások, templom, 

szeretet, gyűlölet, hangulat. 
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3.1 [Új] Kommunikáció 6. évfolyam 
       (Magyar nyelv és irodalom) 

 

 

Kommunikáció 6. évfolyam 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 5 óra 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 33 

2. Társadalmi érintkezési formák 25 

3. Testünk és személyes teendők 30 

4. Tájékozódás térben 23 

5. Tájékozódás időben 20 

6. Élőlények 17 

7. Előkészület a felnőtt életre 17 

8. Ünnepek 15 

 Összesen 180 
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6. Évfolyam 

1. Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 33 

Nevelési fejlesztési cél: Szókincsbővítés, aktivizálás. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Helyhatározók gyakorlása. Kívánságok megfogalmazása a „szeretnék” 

igével. 

Használjon a tanuló kérdő és felkiáltó 

mondatokat. 

Mondatbővítés kérdőszó segítségével. Mi ez?, Ki ez?, Miért?, Hogyan?, Ki?, Hová? 

kérdőszavak használata a mondatalkotások 

során. 

Használjon múlt és jövő időt. 

Hely-, idő-, cél- és eszközhatározó 

alkalmazása. 

A téri relációk használatának elkezdése 

beszédében. 

Építsen beszédébe viszonyszavakat, 

következtetéseket. 

Igekötők, módosító szerepük, hatásuk. A viszonyszavak önálló használata játékban, 

foglalkozásokon. 

Beszéde hangsúlyos, jó ritmusú, megfelelő 

hangerejű legyen. 

Feltételes mód. Kívánság megfogalmazása. A metakommunikáció játékos gyakorlása, 

érzelmi, hangulati elemek utánzása, 

bemutatása. 

Egyre élénkebben vegyen részt a 

kommunikációban. 

Leírási, jellemzési gyakorlatok (melléknevek). Zöngés – zöngétlen, tiszta – hibás ejtés 

differenciálása. 

Kérdezni, érdeklődni a körülötte zajló 

eseményekről. 

Tárgyak megnevezése, mondatalkotás, 

mondatbővítés. 

Hallásfejlesztés, hangok kialakítása indirekt 

módon, utánzással. Tárgyak, képek sorba 

rendezése, megnevezése. 

Telefonbeszélgetés barátaival, rokonaival 

(gyorsan, tömören). 

Érteni a határozószók jelentését utasítások 

végrehajtásakor. 

Két állítmánnyal mondatok alkotása. Hang ciklizálása a ritmusos beszéd érdekében. 

A hangsúlyos beszéd gyakorlása, a beszéd 

javítása ritmikus gyakorlatokkal. 

Tárgyakat, képeket gyűjtőfogalom alá 

rendezni. – Segítséggel elmondani 4-5 

verset, mondókát, éneket. 
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Beszédritmus-mozgás összekapcsolása, 

mondókák, dalok mozgásos megjelenítése. 

 

 

 

Felsorolás, összetett mondatok képzése „és” 

kötőszóval. 

Szituatív és cselekvéses helyzetekben 

gyakorlás. 

Szókincsét aktivizálni. 

Birtokos személyrag és birtokos rag 

alkalmazása. 

Cselekvések megfogalmazása, szituációkban. Rajzaihoz magyarázatot, mesét rendelni. 

 

Metakommunikációs jelek felismerése, helyes 

bemutatása. 

Környezeti tárgyak megnevezése egyre bővülő 

körrel. 

Élményeit összefüggő mondatokkal kifejezni. 

Beszédtechnikai és beszédmotoros 

gyakorlatok. 

Artikulációs mozgások pontos utánzása. 

Társak, szülők, mesei hősök stb. jellemzése 

szóban és képi megfogalmazásban (rajz, 

szobor stb.). 

Érthetően, lényegre törően telefonálni. 

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

arckifejezés, mimika, szomorú, vidám, kíváncsi, mérges. 
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6. évfolyam 

2. Témakör: Társadalmi érintkezési formák Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél: A verbális és nonverbális kifejezőképesség fejlesztése. 

Szerepjátékokban a foglalkozásokhoz kapcsolódó tulajdonságok megjelenítése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Konfliktushelyzetek felismerése, a megoldás 

keresése különböző példákon keresztül. 

Képekről nonverbális közlések leolvasása, 

megfogalmazása. Helyzetgyakorlatok: 

(elromlik valami az osztályban, valakinek 

elvész a kedvenc játéka, valakinek nem jut 

tízórai, mert valaki többet evett). A történetek 

megismerése, ismétlések után a történetek 

eljátszása és megoldások keresése. 

Megérteni, és megfelelően reagálni 

egyszerűbb helyzetekben. 

Kulturált viselkedés vendégségben és 

vendégek fogadásakor. 

Helyzetgyakorlatok, képek elemzése, saját 

tapasztalatok megbeszélése. Szerepjáték: 

(vendégségben, vendégfogadáskor). Az 

együttélés feltételeinek tudatosítása, pl. az 

önzés rossz tulajdonság, az alkalmazkodás 

fontossága stb. 

Szervezett kirándulás alkalmával a 

közintézmények meglátogatása.  

 

Udvariasan viselkedni a felnőttekkel és 

társaival szemben. 

Igényesség a ruházatban. Szituációs játék: (Színházba megyünk, milyen 

legyen az öltözékünk? 

Bemutatkozni megfelelő gesztusokkal, 

kéznyújtással. 
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Különböző alkalmaknak megfelelő ruházat 

kiválasztása és felkészülés. 

Orvosi vizsgálatra, kirándulásra hogyan 

készüljünk?). A kialakult jó szokások további 

erősítése. 

Eddigi tapasztalatai alapján ismereteit 

rendezni. 

Nemek közötti kapcsolat. A másik nemmel szembeni viselkedésmódok 

összegyűjtése és megbeszélése. 

Ruházatát rendben tartani, észrevenni, ha 

cserére szorul, cipőjét letörölni. 

Előzékeny, udvarias magatartás kialakítása. Ajtónál a felnőttek és a lányok előre engedése. Megpróbálni a mindennapi tevékenységében 

az előzékeny, udvarias viselkedést. 

Óvja a tanuló saját és társai dolgait (ruhanemű, 

szemüveg stb.). 

Leesett, ottfelejtett tárgyak megőrzése, 

elrakása. 

A kapott megbízásokat pontosan teljesíteni. 

Megbízások vállalása és teljesítése. A tanuló teljesítsen kisebb-nagyobb 

megbízásokat. Közös megbeszélés alapján 

feladatvállalás, a végzett munkáról 

beszámolás, a bírálat meghallgatása, az 

elemzés elfogadása. 

Kulturáltan étkezni.  

Példaképek keresése környezetében, ismert 

hősök között stb. 

Az adott intézményekben zajló tevékenységek 

megismerése; azok funkcióiról összefüggő 

beszámolás, élmények elmondása (utaztam 

repülővel, láttam tűzoltóautót, voltunk 

színházban, fájt a fogam). 

Helyesen használni minden intézmény 

jellegzetes fogalmait. 

A kulturált étkezés szabályainak elsajátítása. Nyilvános helyen kulturált étkezés. Igényt kialakítani a szabadidő kulturált 

eltöltésére. 

Az étel kiválasztása és elfogyasztása. Viselkedés és étkezés feltűnés nélkül 

(cukrászdában, gyorsétteremben). 

Szívesen visszatérni a már látogatott helyekre, 

élményekre emlékezni, újdonságokat 

felfedezni, ezekről beszámolni. 

Közintézmények főfogalmának kialakítása. 

Mozi, színház, művelődési ház, múzeum, 

rendelőintézet, kórház, gyógyszertár, posta, 

tűzoltóság, rendőrség, mentőállomás, 

repülőtér. 

 

Szerepjátékokban a foglalkozáshoz 

kapcsolódó tulajdonságok megjelenítése. 

Rövid történetek meghallgatása, filmrészletek 

megtekintése, és a látottak alapján 

állásfoglalás, indokolás, vitatkozás. Az 

épületek jellegzetességeiről, az intézmények 

sajátosságairól benyomásokat szerzése. 

Megérteni, és megfelelően reagálni 

egyszerűbb helyzetekben. 
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Az egészségüggyel, közlekedéssel, 

ügyintézéssel, szórakozással kapcsolatos 

intézményekről ismeretek összegzése, 

rendezése, eszközei, tárgyai megnevezése 

(belépőjegy, sorszám, beutaló stb.). 

 

Fogalmak: Igazságtalan, biztos – biztosan, bizonytalan – talán, vélemény, vita, türelem – türelmes, türelmetlen, udvarias, előzékeny, rendszeretet, 

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

vizsgálat. 

 

 

6. évfolyam 

 

3. Témakör: Testünk és személyes teendők Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: A test és működésének, valamint az egészségmegőrzéssel kapcsolatos teendőknek a megismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Testünk Tanári segítséggel a tanuló önmagán és társai 

testén megmutatja és megnevezi a váll, a 

könyök, a térd, a csukló és a boka testrészeket. 

A megismert fogalmakat főfogalom alá 

rendezni, és szókincsébe beépítve használni. 

Ízületek megnevezése (könyök, térd, boka), 

helyük és funkcióik. 

A testen tájékozódik, téri fogalmakat 

gyakorolva. 

Kérésre megmutatni a megnevezett testrészt 

(ízületeket). 

Egészségügyi ismeretek bővítése (fiú – lány 

közötti eltérés észrevétele). 

A jobb-bal, fent, lent és a többi viszonyszót 

önállóan használja. 

Nagy biztonsággal tájékozódni saját testén 

vagy maketten. 

Tisztálkodás. Testápolás.  A testrészek érzékelő funkcióját megnevezi, 

bemutatja.  

Érteni a testtel kapcsolatos fogalmakat.  

A fertőzések elkerülésének, megelőzésének 

módjai. 

Az orvosi szobában megnézi a főbb 

kellékeket. 

Gyakori betegségeket megnevezni, problémáit 

jelezni, és segítséget kérni.  

Az ismertebb betegségek és jellemző tüneteik. 

A gyógyulás módja. 

Fertőző betegségek megnevezése, tüneteik 

felsorolása. 
A megismert fogalmakat főfogalom alá 

rendezni, és szókincsébe beépítve használni. 
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Kórházi tartózkodás fontossága. Néhány 

kezelési mód és kellékeik. 

A rendszeres és alapos tisztálkodási 

műveleteket rutinszerűen gyakorolja. A testen 

tájékozódik, téri fogalmakat gyakorolva. 

Kérésre megmutatni a megnevezett testrészt 

(ízületeket). 

Testrészek, érzékszervek fogalmának 

kialakítása. Hasonló és eltérő testrészek. 

Fiú és lány testápolásának, tisztálkodásának 

jellegzetességei (izzadság, testszag stb.).  

Nagy biztonsággal tájékozódni saját testén 

vagy maketten. 

Fiú – lány eltérő fejlődése. Tanári segítséggel a tanuló önmagán és társai 

testén megmutatja és megnevezi a váll, a 

könyök, a térd, a csukló és a boka testrészeket. 

Érteni a testtel kapcsolatos fogalmakat.  

Öltözködés A ruházatot szezonálisan csoportosítani, és 

azok minőségi jellemzőit saját szavaival 

elmondani.  

A ruhanemű megkímélése, gondozása. 

Ruhadarabok szempontok szerinti 

különválasztása: divatos, régimódi; színek; 

anyag szerinti; fiú-, lányruhák; felsőruházat, 

alsóruházat.  

Saját ízlés szerinti válogatás újságokból, 

divatlapokból.  

Önálló „ruhagyűjtemény” készítése. 

Kiegészítők választása. 

Évszaknak és alkalomnak megfelelő ruházat 

kiválasztása irányítással. 

Saját ruházata színeit, egyéb jellemzőit 

felsorolni. 

Képek segítségével az évszaknak megfelelő 

ruházat csoportosítása. 

Ruhadarabok kiválasztása, csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Észrevenni ruházatán a rendetlenséget. 

Ruháira vigyázni.  

Közös halmazokba rendezi a minden 

évszakban viselendő ruhadarabokat. 

Divatlapok nézegetése, válogatás, vágás, 

ragasztás. Öltöztetés, vetkőztetés. 

Saját ízlés kialakulása, öltözködési stílusát 

ennek alapján alakítani. 

Újságokból, katalógusokból 

különlegességeket kivág, gyűjt, füzetbe 

rendez.  

Jelmeztervezés játékosan, segítséggel. A 

szekrények rendje. 

Jelmezbálon szerepelni, eltérő öltözeteket 

kipróbálni. 

Egyre önállóbban fogalmazza meg gondolatait 

melléknevek segítségével. Önálló öltözés, 

vetkőzés. 

Étkezés Megnevezni az ételeket, áruféleségeket a 

csomagolás alapján. 

Közértben a többi áruféleség megfigyelése 

mellett alaposabb tájékozódás a mirelitáruk és 

a konzervek pultjánál. 

Konzervek, mirelitek, megismerésük, 

felhasználásuk. (Gyártási idő, szavatosság 

Ismerni a menük sorrendiségét. Segítséggel a tanuló megnevez különböző 

mirelit árukat, konzerveket. Tankonyhán 
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leolvasása, tárolásuk, felhasználásuk). ünnepekre szendvicseket, salátákat, 

turmixokat készít. 

Egészséges táplálkozás. Egyszerű terítési és főzési műveletet 

elvégezni, azokat szavakkal, mondatokkal 

magyarázni, indokolni. 

Elkészítési módjukról ismertetőt hallgat és 

bemutatót néz meg.  

Hagyományos és ünnepi ételek. Érteni, és megfogalmazni az ok-okozati 

összefüggéseket. 

Beszámol ismereteiről, emlékezetből és 

eseményképek segítségével. 

Főzési, sütési kellékek, alapanyagok, 

előkészítő műveletek. Az ételekről, 

étkezésekről meglévő ismeretek 

rendszerezése. 

Megnevezni az ételeket, áruféleségeket a 

csomagolás alapján. 

Az ételféleségek körében szerzett ismeretek 

bővítése, salátafélék, különféle édességek. 

Megnevezi a munkaműveleteket, műveleti 

sorrendet. 

Az egészségmegőrzés témakörében tanultak 

megfogalmazása és gyakorlása. 

Érteni, és megfogalmazni az ok-okozati 

összefüggéseket 

Az étkezés kulturált viselkedésformáinak 

gyakorlása. Mennyiségi és minőségi 

különbségeket az étkezésnél megállapít. 

Az egészséges táplálkozás alapelvei. Megnevezni az ételeket, áruféleségeket a 

csomagolás alapján. 

Egészségre káros ételek, italok számbavétele, 

fogyasztásuk kerülése. Képek alapján a tanuló 

ünnepi és hagyományos menüt állít össze. Az 

egészséges táplálkozásról képeket gyűjt és 

étrendjét tudatosan eszerint állítja össze. 

A testmozgás/sport szerepe az 

egészségmegőrzésben.  

Érteni, és megfogalmazni az ok-okozati 

összefüggéseket 

Figyel testsúlyára. Sporttal kapcsolatos 

ismereteket szerez, és kedvenc sportot választ, 

amit rendszeresen gyakorol. 

Fogalmak: Test-testrész, ízület, bedagadás, fájdalom, láz, betegség, kezelés, orvosság, kenőcs, recept, gyógyítás, türelem, testhelyzet, testtájak, 

különböző nemű, nemi jellegzetességek, divatos, ósdi, régimódi, fiús-lányos, ízlés, gyűjtemény (kollekció), divatbemutató, jelmez, álarc, 

hagyományos, ízléses-ízléstelen 
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6. évfolyam 

4. Témakör: Tájékozódás térben  Tantárgy: 

kommunikáció 

Óraszám: 23 

Nevelési fejlesztési cél: 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Iskola  Iskola helyiségeiben, tornateremben, kézműves 

műhelyben, tanári szobában, irodában, raktárban, 

konyhában berendezés megfigyelése.  

Mondatait melléknevek, viszonyszók 

használatával bővíteni. 

Műhelyek, raktárak, szakköri szobák, 

udvar, megismerése funkciójuk 

megfigyelése. 

Alaprajz készítése tanári segítséggel, színekkel 

differenciáltan az osztályok helyének megjelölése.  

Illedelmesen kérdezni. Segítséget kérni, ha 

szükséges. 

A műhelyek eszközeinek 

megfigyelése, kipróbálása, 

tulajdonságaik megfogalmazása. 

Családi ház, társasház, lakótelepi panellakás 

megkülönböztetése.  

Verbális és mozgásemlékezetét egyre 

tartósabbá tenni.  

Az ott dolgozók nevének megtanulása 

és használata. Elemi szintű 

kommunikáció gyakorlása. 

Iskola helyiségeiben, tornateremben, kézműves 

műhelyben, tanári szobában, irodában, raktárban, 

konyhában berendezés megfigyelése.  

Tevékenyen részt venni alaprajz, makett 

elkészítésében. 

A tanterem makettjének elkészítése. Alaprajz készítése tanári segítséggel, színekkel 

differenciáltan az osztályok helyének megjelölése.  

Megfelelő magatartás a séták, látogatások 

alkalmával. 

Alaprajz készítése az iskoláról, 

tájékozódás az alaprajzon.  

Családi ház, társasház, lakótelepi panellakás 

megkülönböztetése.  

Összehasonlításokat tenni, különbségeket 

észrevenni, azt közölni. 

Lakás A lakás helyiségei, berendezései, funkciói, azok 

rendeltetésszerű használata. 

Tevékenyen részt venni alaprajz, makett 

elkészítésében. 

Lakóházak típusai. Fűtés, világítás, azok működésének megfigyelése.  Megfelelő magatartás a séták, látogatások 

alkalmával. 
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Jellemző jegyek megfigyelése. Közvetlen környezetében lévő elektromos háztartási 

gépek megfigyelése, segítséggel kipróbálása.  

Összehasonlításokat tenni, különbségeket 

észrevenni, azt közölni. 

A lakás helyiségei.  A gépek és az ételféleségek összekapcsolása. (Mit, 

mivel, miért, hogyan?) 

Megkezdett munkáját befejezni. 

Lakás berendezéseinek megfigyelése, 

megismerése, megnevezése, 

balesetmentes használata segítséggel. 

Képekről, diákról szép épületek megtekintése, a 

különlegességek megfigyelése, megfogalmazása. 

Saját élményeit mondatokban megfogalmazni. 

A lakás megóvása, gondozása, 

díszítése, lakóházak típusok szerinti 

csoportosítása.  

Kulturált viselkedés színházban, múzeumban, az 

épület szépségeinek felfedezése. 

Épületeket megfigyelni, saját véleményt 

megfogalmazni az épületekről. 

Egyéb épületek a környéken. A lakás helyiségei, berendezései, funkciói, azok 

rendeltetésszerű használata. 

Összefüggést találni a szituációk között. 

Utca, közlekedés Szervezett látogatás során ismerkedés a hajó-, repülő-

, vonat- és autóbusz-közlekedés jellemzőivel.  

Megbízhatóan részt venni a mindennapi 

közlekedésben. 

Helyi és távolsági, valamint a 

tömegközlekedés fogalmának 

kialakítása. 

A hangosbemondó szavainak értelmezése segítséggel. Saját élményeit mondatokban megfogalmazni. 

Utak, sztrádák, sínek, alagutak, 

aluljárók felismerése, megnevezése, 

balesetmentes használata. 

Tágabb környezetről térkép készítése, azon 

tájékozódás. 

Épületeket megfigyelni, saját véleményt 

megfogalmazni az épületekről. Megkezdett 

munkáját befejezni. 

Balesetmentes, óvatos, figyelmes 

közlekedés. 

A metróállomások, autóbusz és a vasúti közlekedés 

jellemzőinek összegyűjtése. 

Összefüggést találni a szituációk és a 

közlekedés fajtái között. 

Járművek, színterek csoportosítása. Hajókirándulás alkalmával a vízi közlekedésről új 

ismeretek szerzése. 

Szűkebb és tágabb környezetét igyekezzen 

megóvni lehetőségei szerint.  

A gyalogos közlekedés szabályainak 

betartása.  

A városi közlekedés színtereinek, járműveinek 

megfigyelése és megnevezése. A tanuló differenciálja 

és megfogalmazza az út, sín, vezeték fogalmát.  

Megbízhatóan részt venni a mindennapi 

közlekedésben. 

Felkészülés az önálló közlekedésre. Játékokban közlekedési élmények, tapasztalatok 

felelevenítése. 

A legfontosabb szabályok rendszeres ismétlése 

szóban és a gyakorlatban.  

A gyalogos közlekedés szabályainak betartása.  

Élményeit rajzokkal feldolgozni. 
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A helyes közlekedés rendszeres gyakorolása párban és 

önállóan. 

Játékos módon megjeleníti, csoportosítja a gyalogos 

közlekedés szabályait. 

Járművekkel kapcsolatos mesék, versek tanulása. 

Fogalmak: Hajóállomás, jegypénztár, kapitány, tömeg, vészfék, helyi közlekedés, jelzés, jegykezelés, állomás, pályaudvar, repülőtér, járatok, 

nemzetközi, helyi, hangár, remíz, karbantartás, önállóan, körültekintően, makett, tervrajz, alaprajz, emelt, földszint, pince, előtér, díszítés. 

6. évfolyam 

 

5. Témakör: Tájékozódás időben Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Az idő múlásának érzékelése méréssel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Jelek információjának megértése a 

tájékozódáshoz, a cselekvés irányításához, az idő 

alakításához. 

Tanári irányítással, képek segítségével az 

évszakok ismérveinek elmélyítése.  
Felsorolni automatikusan, önállóan a 

hónapokat, évszakokat, napszakokat. 

Évszakok, hónapok neveinek sorrendbe állítása, 

cselekvésekhez, napszakokhoz rendelése. 

Szerepjátékokban évszakok megjelenítése. 

A hónapok nevének automatizálása versek, 

dalok segítségével, eseményekhez 

rendelésük(születésnap, ünnepek). 

Kapcsolatot találni helyzetek, történések, és az 

évszakok, hónapok, napszakok között. 

Múlt, jelen és jövő történéseinek 

megfogalmazása. 

Naptár használata. A hetek napjainak 

számlálása, napszakok megnevezése, 

sorrendiségük begyakorlása. 

Kiválogatni a múltra, jelenre, jövőre jellemző 

tárgyakat, képeket. 

Filmeken látott események időbeli elhelyezése 

(díszletek, jelmezek megbeszélése: régen milyen 

volt a közlekedés – lassabb, mint ma stb.). 

„Mikor lesz?” „Már elmúlt.” – Az idő 

múlásának megfigyelése. 

Tájékozódni az ismétlődő évi események és 

azok dátumai között. 

Eseményképek rendezése: események 

előzményei, lezárása. 

Régi korok meséiből, tárgyaiból 

segítséggel következtetések levonása.  

Az aktuális dátumot megmondani, vagy 

tábláról leolvasni, naptárból sorolni a napokat, 

kötve a dátumokhoz. 

Napok, hetek, hónapok, évszakok. Filmekből látott jövőmotívumok 

feldolgozása tanári segítséggel. 

Hetesi teendői között felsorolni az ismert napi 

adatokat. 

Keltezés, dátum (évszám, hónap, nap). A valóság és a mese elemeinek 

szétválasztása, a sci-fit tartalmazó képek, 

Eligazodni az idő fogalmai között. 
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történetek megismerése, a félelem 

legyőzése. 

Szünet – nyaralás. Képek időrendbe állítása.  Elkülöníteni, megnevezni a napszakokat. 

Éjszaka, nappal. A látottak megfogalmazása viszonyszavak 

és időfogalmak használatával. 

Segítséggel leolvasni az egész órát, használni 

a volt és lesz kifejezéseket az idő 

megállapításánál. 

Az óra, perc fogalmának megismerése. Hagyományos és digitális órákon az idő 

leolvasása. 

Ismerni az elmúlással kapcsolatos 

történéseket. 

Az idő múlása, és az elmúlás kapcsolata. Egész óra, fél óra, perc és óra viszonya. 
Segítséggel leolvasni az egész órát, használni 

a volt és lesz kifejezéseket az idő 

megállapításánál. 

Az életút. Az élet végessége. Próbálkozás az óráról az aktuális időpont 

leolvasására, tájékozódásra, még hány 

percig tart a tanóra stb. 

Ismerni az elmúlással kapcsolatos 

történéseket. 

Fiatal, öreg. Születés, halál-fogalom említése. Emberi élet, növények élete, állatok élete 

témában adatgyűjtés. Korosztályokhoz 

kapcsolódó tevékenységek, 

jellegzetességek gyűjtése. 

Ismerni az elmúlással kapcsolatos 

történéseket. 

Fogalmak: Az idő múlásával, mérésével kapcsolatos fogalmak és szókincs. Dátum (termékeken gyártási idő és szavatosság). Az idő múlása, az 

elmúlással kapcsolatos fogalmak. 
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6. évfolyam 

6. Témakör: Élőlények Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 17 

Nevelési fejlesztési cél: A tápláléklánc alapjainak megértése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Az élő környezet. Élő és élettelen megbízható differenciálása. 

Képválogatás, csoportosítás főfogalmak alá. 
Egyre jobban tájékozódni az őt körülvevő 

természeti világban. 

Növények Erdei sétán a tanuló megfigyeli, tapintja a fák 

részeit. Összehasonlítás, különbségek 

megállapítása. 

Analógiákat találni a régi és az új ismeretek 

között. 

A növények hatása életünkre (jó levegő, 

vitamin, állatokat táplál, melyeket mi eszünk 

meg). 

Tanórán tapasztalatai, emlékei szerint 

főfogalom alá rendez, csoportosít. 

Önállóan próbálni megfogalmazni a 

termények évszakhoz történő rendelését és 

analógiákat.  

A növények fejlődése, a fejlődés feltételei. Fogalomhoz megfelelő képet rendel. Gyűjteni, rendszerezni, megfogalmazni a 

témakörben. Osztályozni, csoportosítani a 

növények fajtáit. 

A fa részeinek bemutatása, lombos, tűlevelű, 

lombhullató, örökzöld fa fogalmának 

kialakítása. 

Filmen, vagy a természetben megfigyeli a 

zöldségek, gyümölcsök betakarítási módját, 

cselekvően részt vesz a munkálatokban. 

Ismerni és gondozni a környezetében lévő 

növényeket. 

Gabonafélék megismertetése, felhasználása. Zöldségeket, gyümölcsöket, gabonaféléket 

megnevez, csoportosít. 

Ismerni és felsorolni a már tanult jellemzőket.  

Gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék 

felhasználása, tárolása, tartósítása. 

A fagyasztást, hűtést és tartósítást képekről 

vagy üzemlátogatás során megfigyeli. 

Igekötős igéket használni. 
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Szobanövények ápolása. Filmről, képről az élelmiszerek gyártási és 

felhasználási módjait is megismeri.  

Kérdéseit bővített mondatokkal feltenni. 

Az eddig tanultak elmélyítése, rendszerezése. Távoli földrészek növényvilága, képek, filmek 

megtekintése a témában. 

Gondolatait érthető mondatokkal kifejezni. 

Földünkön élő változatos növényvilág. Környezetében lévő virágokat megnevezi, 

részeit felsorolja, gondozza azokat.  

Hosszan figyelni egy-egy dologra.  

A növények létfontosságú tulajdonságai 

(oxigéntermelés). 

Élő és élettelen megbízható differenciálása. 

Képválogatás, csoportosítás főfogalmak alá. 
Egyre jobban tájékozódni az őt körülvevő 

természeti világban. 

Állatok Távoli földrészek állatvilága, képek, filmek 

megtekintése a témában. 

Ismerni és gondozni a környezetében lévő 

állatokat. 

Háziállatok fogalmának bővítése. Filmről, képről az állatok megnevezése.  Ismerni és felsorolni a már tanult jellemzőket.  

Ház körül élő állatok csoportosítása (hasznos, 

káros). 

Távoli földrészek állatvilága, képek, filmek 

megtekintése a témában. 

Igekötős igéket használni. 

A felsorolt állatok tápláléka, életmódja, 

haszna. 

Környezetében lévő állatokat megnevezi, 

részeit felsorolja, gondozza azokat.  

Kérdéseit bővített mondatokkal feltenni. 

Vadon élő állatok, erdei, mezei, vízi állatok, 

ragadozók. 

Állatkerti séta vagy kirándulás alkalmával 

közelről ismerkedik az állatokkal.  

Gondolatait érthető mondatokkal kifejezni. 

Hobbiállatok. Megtanulja élőhelyeiket, táplálkozási 

szokásaikat (világatlaszban az állatok 

élőhelyei, életviszonyai, tápláléklánc). 

Hosszan figyelni egy-egy dologra.  

Csoportosítás kültakaró, táplálkozás, 

szaporodás, élőhely szerint. 

Ház körüli állatokról személyesen, filmből, 

könyvből szerez ismereteket, azonosítja az élő 

állattal. 

Legyenek a tanulónak ismeretei az állatkert 

állatairól, ismerje fel azokat könyvekből, 

filmen. 

Más földrészek állatai. Párhuzamot von háziállatok és élelmiszerek 

között. 

Tudjon állatjelmezben tulajdonságokat 

megjeleníteni, hangokat utánozni. 

Mesék, dalok, versek az állatokról. Meséket, verseket, dalokat tanul. Állatfarsang, 

jelmezkészítés, szerepjátékok, mesék 

dramatizálása. 

Számoljon be a kedvenc háziállatról. 

Fogalmak: Növény- és állatvilág témakörben felmerülő fogalmak 
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6. évfolyam 

7. Témakör: Előkészület a felnőtt életre Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 17 

Nevelési fejlesztési cél: Körültekintő vásárlás, különbség felismerése a fontos és nem fontos árucikkek között. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Üzletek, vásárlás Hasonlóságok és különbözőségek sorolása a 

különböző helyek (áruház, piac, utcai árusok) 

között. 

Egyre több áruféleséget megnevezni, 

főfogalom alá rendezni önállóan is.  

Áruház látogatása, áruféleségek megnevezése, 

konvencionális kifejezések gyakorlása, 

irányítással. 

Üzletek, áruféleségek rendszerezése, 

csoportosítása, minőségi kifogás 

megfogalmazása. 

Saját véleményét kifejezni az üzletben 

látottakkal kapcsolatban. 

Üzletekről, vásárlásról tanultak rendszerezése.  Szervezett keretek között csoportos látogatás a 

különböző vásárlóhelyekre. 

Szerepjátékban azonosulni vevővel és 

eladóval.  

Piaclátogatás, vásári áruk, utcai árusok.  Tanári kérés szerint vásárlás, fizetés. Üzletbe lépéskor a tanult udvariassági 

formákat, rendszabályokat betartani. 

Piacok, üzletközpontok, közértek, 

kiskereskedések hasonlósága, különbözősége.  

A tanult kommunikációs formák gyakorlása, 

szerepjátékokban megjelenítése.  

A látottakat önállóan, emlékezete alapján 

rendszerezni. 

Rendszeres vásárlás gyakorlása az apróbb 

megbízatások teljesítésével. 

Az iskolai dolgozók foglalkozásának 

megnevezése, feladataik megfigyelése.  

Ismerni a pénz fontosságát a vásárlás során. 

Az önállóság fokozatos növelésével: az áru 

kiválasztása, vásárlás, fizetés. 

Mindennapi életében jelenlévő ügyintézők 

munkájának, eszközeiknek megfigyelése: 

 A tanultakat készség szintjén, a gyakorlatban 

alkalmazni. 

Megfelel-e az áru minősége? (Csere). orvos, asszisztens, titkárnő, jegyeladó, 

buszvezető, cukrász. 

Türelemmel, érdeklődéssel és megfelelő 

magatartással részt venni a látogatásokon. 

A pénz értéke. Eladók munkájának megfigyelése, szituációs 

játékokban a szerepek gyakorlása. 
A tanultakat alkalmazása a gyakorlatban.  

Foglalkozások Az iskolai dolgozók foglalkozásának 

megnevezése, feladataik megfigyelése.  

Saját véleményt kialakítani a foglalkozásokról 
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Iskola, üzletek, intézmények dolgozói. Mindennapi életében jelenlévő ügyintézők 

munkájának, eszközeiknek megfigyelése: 

 A tanultakat készség szintjén, a gyakorlatban 

alkalmazni. 

Szolgáltatások egymáshoz rendelése, 

irányítással. 

orvos, asszisztens, titkárnő, jegyeladó, 

buszvezető, cukrász. 

Türelemmel, érdeklődéssel és megfelelő 

magatartással részt venni a látogatásokon. 

További iparosok munkájának megismerése, 

eszközeik csoportosítása. 

Eladók munkájának megfigyelése, szituációs 

játékokban a szerepek gyakorlása. 

Szókincse, mondatai tükrözzék a beépült és 

rögzült ismereteket. 

Szülők, testvérek munkája, foglalkozása. Mesealakok foglalkozásának felismerése. Saját véleményt kialakítani a foglalkozásokról 

(jó, rossz, nehéz, könnyű).  

TV-rádió-szerelő, varrónő, ács, villanyszerelő, 

hangszerjavító, cipész. 

Összehasonlítás jellemzők megfigyeltetése 

által. 

Önállóan kérni, megköszönni, elköszönni, 

kifogást megfogalmazni. 

Minden munkában van szépség és hasznosság. A költekezés megelőzése, felesleges – 

szükséges mérlegelése. 

Megmondani kérdésre saját nevét, születési 

helyét és idejét. 

Személyes adatok. Születési hely, idő. Az anya 

leánykori neve. Lakcím. 

Szervezett formában látogatja meg a 

különböző szakmák képviselőit, megfigyeli 

munkájukat és eszközeiket, kipróbálja, 

megtapasztalja a mozdulatokat. 

Ismerni édesanyja nevét (legalább 

keresztnevét). 

Az anya tulajdonságainak megfigyeltetése, 

megfogalmazása. 

Kér, kérdez, megnevezi a látottakat. Kérdésre kiválasztani édesanyja külső és belső 

tulajdonságait. 

Fogalmak: A témákkal kapcsolatban felmerülő fogalmak, szókincs köre. 
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6. évfolyam 

 

8. Témakör: Ünnepek Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: Külsőségeiben és tartalmában is készülődés az ünnepre. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Nemzeti, társadalmi, családi ünnepek 

csoportosítása. 

Az aktuális ünnepnek megfelelő kellékek, 

ajándékok készítése segítséggel. 

Figyelmesen hallgatja a történeteket. 

Képeket gyűjt és rendszerez az ünnepekkel 

kapcsolatban. 

Szívesen részt venni az ünnepi készülődésben. 

Önálló feladattal készülni az ünnepre. 

Az ünnepek eredete, történetének ismertetése. Verseket, dalokat tanul és előad, csoportban, 

vagy önállóan. 

Himnusz hallgatása alatt vigyázzban állni. 

Nemzeti ünnep. Augusztus 20 (Szent István). 

Március 15. (Petőfi Sándor). 

Versenyekre, vetélkedőkre készül. Verseket, dalokat örömmel bemutatni az 

iskolában és otthon. 

Mikulás, ajándékozási szokások. Karácsony. Nemzeti nagyjaink és az eseményekhez 

kapcsolódó történeteket ismer meg. 

Örülni társai sikereinek. 

Társak jeles ünnepeinek számontartása. Az ünnepek megnevezését és eredetét sokféle 

helyről, helyzetből hallgatja, nézi. 

Helyesen értelmezni az ünnepekkel 

kapcsolatos fogalmakat, megfelelő 

eseményekhez kapcsolni azokat, játékosan 

utánozni néhány jellegzetes ünnepi eseményt. 

Az ünnepekhez tartozó történetek ismertetése. Felköszöntés, gratuláció. Ajándékozás 

(könyvek, mesék, tárgyak, emlékek). 

Egyre biztosabban eligazodni a különböző 

ünnepségek időpontja, jellege, eredeztetése 

tekintetében. 

Az ünnephez tartozó formai elemek betartása. Tanári segítséggel értelmezi a helyzeteket, 

tárgyakat. 

Olvasmányok az ünnepekkel kapcsolatban.  

Az ünnepekkel kapcsolatos tárgyismeretét, és 

a fogalmait gazdagítani.  
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Történelmi tárgyak megtekintése, 

múzeumlátogatások az ünnepekhez 

kapcsolódóan. 

Legyen megfelelő a tanuló magatartása, 

részvétele 

Fogalmak: Nemzet, család, hazaszeretet, ünnepélyes, Himnusz, csend, felvonulás, király, megváltó, ünnepélyesség, ajándék, költő, költemény, 

előadás, emlékmű, múzeum, tűzijáték, ünnep, egyház, társadalom, nemzet, történet, király, papság, kép, jelkép, korona, szent, vallások, templom, 

szeretet, gyűlölet, hangulat. 

 

 

Évfolyam: 7.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

1. Témakör: Beszédfejlesztés. Anyanyelv. Fejlesztendő kompetencia: A tartalomnak megfelelő hangerő és tempó. Óraszám: 24 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Artikulációs ügyesítés. 

Kiejtés javítása. 

A hang közvetítő szerepe: 

hanghordozás változtatása, a 

közlés tartalma közötti 

összefüggés. 

Szókincs bővítése és pontosítása. 

Nyelvtani ismeretek bővítése és 

rendszerezése. 

Hangtan: hangok – 

magánhangzók (rövid, hosszú 

párok) 

Szótan: főnév (személyek és 

tárgyak nevei), ige (cselekvések 

megnevezése), melléknév 

(tulajdonságok),  

Határozószó (viszonyszavak). 

Mondattan: kijelentő, kérdő 

mondat.  

Artikulációs gyakorlatok 

 

Különböző hangnemű beszéd azonos tartalommal 

(unott, érdeklődő, gúnyos, gyűlölködő stb.) 

hanghordozás és tartalom kapcsolata. 

 

Képekről szógyűjtés, mondatalkotás adott szóval. 

 

 

 

Magánhangzók rövid-hosszú párok. 

 

Tulajdonnevek (emberek neve, városok neve stb.) 

gyűjtése, helyesírása. 

Cselekvések megnevezése. 

 Térbeli- és időbeli viszonyok meghatározása. 

 

Kijelentő mondatok átalakítása kérdővé. 

Válasz kérdése. 

 

 

hanghordozás 

kiabálás, 

suttogás, súgás, 

 

 

 

 

Nyelvtani megnevezések. 

 

Tudjon suttogni, súgni. 

 

 

 

 

 

Szavak értelmezése 

szövegösszefüggésben. 

Analóg mondatok 

alkotása. 
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Évfolyam: 7.        Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

8. Témakör: Társas kapcsolatok (nem verbális 

kommunikáció, viselkedés, megjelenés, testbeszéd). 

Fejlesztendő kompetencia: Együttműködési készség ismerős 

közegben. 
Óraszám:  

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt 

fogalmak 

Elvárt teljesítmény 

Kapcsolat az osztályközösségben: 

barát – haragos 

felnőtt – tanuló 

Az átlagos érintkezés formái (udvariassági formulák). 

Kapcsolat az intézmény helyszíneivel: 

tanárok, irodai dolgozók 

(ebédbefizetés, könyvtárhasználat, üzenet átadása stb.) 

Karbantartók, konyhai dolgozók, portaszolgálat  

(segítség kérése, üzenet átadása, együtt dolgozás). 

A nemek közötti kapcsolat. 

A fiúkra és lányokra jellemző viselkedési módok 

szabadidőben és munkában. 

Arcmimika differenciált észlelése. 

Lelkiállapot kitalálása arckifejezésből, az esetleges 

okok feltárása. 

Szemmel, fejmozdulattal, mimikával, kézjellel 

kifejezett utasítás közlésének és megértésének 

gyakorlása. 

Nonverbális kommunikáció és illemszabályok. 

Külső megjelenés eltérő helyzetekben. 

Képek, ábrák, szimbólumok, szituációk 

információinak megértése (postán, közintézményben).  

Reakció. 

A helyes viselkedés és 

kommunikációs formulák elsajátítása 

és gyakorlása játékos szituációkban. 

 

Társakra jellemző belső tulajdonságok 

összegyűjtése, csoportosítás nemek 

szerint. Grimaszok rögzítése, 

különböző arckifejezések 

megfigyelése tükör előtt. 

Egymás arckifejezésének utánzása. 

Megadott lelkiállapot megjelenítése 

arccal, testtel. 

Arckifejezés, testtartás elemzése fotó 

ill. videó felvételek alapján. 

Ápoltság, rendezettség, célnak 

megfelelő öltözék. (sporthoz, ünnepre, 

stb.). 

 

Tágabb környezetében adódó 

helyzetek, képek, ábrák stb. megértése 

(piktogramok, közlekedési táblák 

stb.). 

Barát, barátságos, 

ellenség, ellenfél, 

barátságtalan, elutasítás, 

elutasító. 

 

 

 

Szigorú, ideges, 

gondterhelt, vidám, stb. 

 

Alkalom, ápolt, rendezett, 

stb. 

 

Kezelési útmutatók ábrái, 

közlekedési táblák, stb. 

Használja helyesen az 

elsajátított és 

begyakorolt udvariassági 

formulákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekedjen nyílt, 

őszinte kommunikációra. 
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Évfolyam: 7.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

2. Témakör: Társadalmi érintkezési formák 

Mindennapi beszédhelyzetek (szociális és társadalmi szituációs 

gyakorlatok, konfliktuskezelési technikák). 

Fejlesztendő kompetencia: Konkrét helyzetekben tanult viselkedési 

módok alkalmazása.  
Óraszám: 

10 

Tananyag 

 

Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt 

fogalmak 

Elvárt teljesítmény 

Viselkedésmódok elemzése és megbeszélése. 

 

Testtartás:(pl. Himnusz alatt) beszélgetés során (zsebre tett kéz, 

vállrángatás) 

Ülés: A leülés és felállás udvariassági rendje, az ülés módja 

(szétvetett lábak, zárt lábak, székről lecsúszva, asztalra felrakva 

stb.) 

Járás: a közlekedés módja csoporttal, párban, egyedül. 

 

Tekintet: iránya beszélgetés közben (szemkontaktus, bámulás 

stb.). 

 

Mimika: grimasz mások megnyilvánulása közben. 

Gesztikulálás: 

 

Távolságtartás: a beszélgetés távolsága ismert és ismeretlen 

személynél, átkiabálás az utcán, valakinek a feje felett) 

Érintés: Az érintés árnyalatai (kéz a combra, hátba ütés, fenekére 

csapás, csók arcra, homlokra, szájra stb.) 

Megszólítás – Köszönés – Bemutatkozás 

(korosztály – fiatalabb, idősebb, és nemek szerinti különbségek 

figyelembevétele). 

 

Helyzetgyakorlatok, látott 

esetek (fotó, videó) a témákkal 

összefüggésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felsorolt helyzetekre rövid 

történetek eljátszása, a helyes és 

helytelen viselkedés 

elválasztása. 

 

Iskolai helyzetekben a 

viselkedésmódok gyakorlása. 

 

Félszeg, tolakodó, 

bizalmaskodó, 

tisztelet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A témák 

feldolgozása során 

felmerülő 

kifejezések és 

fogalmak. 

Ismerje fel, és változtassa 

meg a rossz szokásokat. 

 

 

 

 

 

 

Tartsa tiszteletben és 

érzékelje a személyes tér 

határait. 

 

 

 

Ítélje meg a látott helyzetek 

motivációját. 

 

 

A helyes és helytelen 

viselkedést nevezze meg, 

indokolja, és a gyakorlatban 

alkalmazza. 
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Évfolyam: 7.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

7. Témakör: Előkészület a felnőtt életre. 

Bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése. 

Fejlesztendő kompetencia: Helyes – helytelen elkülönítése. 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Konfliktushelyzetek felismerése, megoldási 

módok kitalálása (pl.: A boltban vásárol, de 

nem elég a pénze az áru megvásárlására. 

Az utcán leszólítja valaki, hogy reagáljon? 

Húsvéti locsoláskor alkohollal kínálják, mit 

tegyen?). 

 

Aktuálisan előforduló konfliktushelyzetek 

megbeszélése. 

 

Gyermekkönyvek, filmek, ifjúsági filmek 

részleteiben megjelenő konfliktusok 

megoldása saját vélemény alapján, és a 

filmen 

Képek alapján adott szituációk felismerése, a 

probléma elemzése, megoldás keresése. 

 

A lehetséges megoldások eljátszása után a 

helyes megoldás kiválasztása, indoklása. 

 

 

 

 

 

Pl.: Ismert sorozatokból részletek, a 

Kockásfülű nyúl c. rajzfilm epizódjai, Frakk 

filmek, Magyar népmesék stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irigység, füllentés, becsapás, 

lopás, stb. 

Értse meg a tárgyalt 

eseteket, erkölcsi érzéke 

működjön helyesen, 

vegye észre a helytelen 

viselkedést, indokolja a 

választott megoldást. 

 

Véleményalkotása legyen 

személyes. 
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Évfolyam: 7.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

10. Témakör: Médiaismeret Fejlesztendő kompetencia: Eligazodás az ismert helyzetek jelzései között.  

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Tömegkommunikációs műfajok és 

eszközök közötti tájékozódás. 

 

Írott kommunikáció: (szórólapok, 

műsorújság, reklám, időjárás-

jelentés). 

 

Elektronikus (számítógép, TV, 

Videó, DVD, CD). 

 

Kisközösségi kommunikáció 

alapvető helyzetei, 

magatartásformái. 

Műsorújság használata (időpont, műsor keresése). 

A kívánt eszköz kiválasztása, működtetése. 

 

 

 

 

Szerepjátékok: iskolai hírek, családi hírek, stb. 

Hang nélkül, csak mimika és testbeszéd alapján 

kitalálni a hírek tartalmát (szomorú, vidám, semleges 

hír: baleset bejelentése, sportgyőzelem, időjárás-

jelentés stb.)  

 

 

A médiában használatos 

szófordulatok, kifejezések 

tartalma. 

Egyszerűbb szókincsű 

írott anyagból a lényeget 

értse meg. 

Válassza ki, és figyelje 

kedvenc műsorát.  
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Évfolyam: 8.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

1. Témakör: Beszédfejlesztés. Anyanyelv. Fejlesztendő kompetencia: A tanult ismeretek felidézési, alkalmazási képessége. 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

A magán és közéleti kommunikáció 

tipikus helyzetei, kifejezésmódjuk. 

 

Érthető beszédre törekvés. 

 

Nyelvtani ismeretek rendszerezése. 

 

Hangtan:  

Mássalhangzók: egyjegyű-kétjegyű, 

rövid-hosszú. 

 

Szótan: 

Melléknevek fokozása. Alap- és 

középfok. Három változó jellemzése, a 

felsőfok gyakorlása. 

 

Igeragozás: egyes szám, többes szám. 

Személyes névmások, személyragok. 

Igeidők: jelen-, múlt- és jövőidő. A „fog” 

ige használata. 

 

Mondattan: 

Bővített, és összetett mondatok alkotása. 

Állító- és tagadó mondatok 

megfogalmazása. 

Szókincs- és témavariációk eltérő helyzetekben. 

 

 

Élőben, és magnetofonról hallgatott beszédmódok 

értékelése: motyogás, halk, hangos, érthető 

beszéd, hadarás stb. 

 

 

 

 

Két tárgy, személy összehasonlítása. 

Három tárgy v. személy összehasonlítása. 

 

 

 

Igeidők használata egymás után, egymáshoz 

kapcsolva. 

A múlt, jelen és jövő összefüggéseinek 

felismerése. 

 

Képek segítségével, játékos szituációkban, 

párbeszédes formában is. 

A cselekvést értékelő kérdésre állító, a valóságnak 

nem megfelelő kérdésekre tagadó mondatok 

szerkesztése. 

Magánélet, közélet körébe 

tartozó kifejezések. 

 

 

 

 

A gyakorolt nyelvtani 

formulákhoz kapcsolódó 

egyszerűsített kifejezések. 

Értékelje önmagát és 

környezetét reálisan. 
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Évfolyam: 8.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

2. Témakör: Társadalmi érintkezési formák 

 Mindennapi beszédhelyzetek (szociális és 

társadalmi szituációs gyakorlatok, 

konfliktuskezelési technikák). 

Fejlesztendő kompetencia: A megtanult szokásrendszerek önálló alkalmazása. 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Viselkedési szokások megbeszélése, 

elemzése. Az alkalmazkodás, 

beilleszkedési szokások kidolgozása, 

begyakorlása. 

 

Köszönési módok megbeszélése. (kinek, 

mikor, hogyan). Integetés, mint köszönési 

forma. 

Kézfogás. Puszi. 

Bemutatkozás – bemutatás. 

Megszólítás (ismerős – idegen, fiatal – 

idős) 

Beszélgetés társaságban, véleményalkotás, 

tanácskérés, kérdezés. 

 

Vendégségben. 

Vendéghívás, köszöntés, búcsúztatás, 

kínálás. 

Ajándék átadás és átvétel. 

Ajándék kiválasztásának szempontjai. 

Mozi, színház, koncert, táncos rendezvény 

látogatása. 

Felkérés táncra, elköszönés, udvarias 

visszautasítás. 

A már gyakorolt viselkedési szokások 

átismétlése, gyakorlása szituációkban. A 

helyzetek megbeszélése, a helytelen 

viselkedés javítása. 

 

A köszönés módja és a köszönő felek közötti 

viszony megbeszélése. 

 

Bemutatkozás módja – a felek közötti 

viszony szerinti változatok gyakorlása. 

 

 

 

 

Helyzetgyakorlatok. 

 

 

 

Illő öltözet, ruhatár használata, jegy 

bemutatása, hely megkeresése, viselkedés 

előadás alatt (zörgés zacskóval, viselkedés 

idegen szomszéddal). 

A témák feldolgozása során 

felmerülő kifejezések és 

fogalmak tisztázása. 

Az elsajátított 

viselkedésmódok szerint 

kulturált módon tartson 

kapcsolatot egyszerűbb 

helyzetekben. 
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Évfolyam: 8.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

8. Témakör: Társas kapcsolatok (nem verbális 

kommunikáció, viselkedés, megjelenés, testbeszéd). 

Fejlesztendő kompetencia: Együttműködési készség barátságos, befogadó közegben. 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt 

fogalmak 

Elvárt teljesítmény 

 

Különböző társasági körök. 

Osztályközösség, iskolai 

barátok, az intézmény 

dolgozói, családtagok, 

gyermekek, fiatalok más 

intézményekből. 

 

Párkapcsolatok az 

iskolában. Diákszerelem. 

 

 

A telefonálás 

illemszabályai. 

Viselkedés kötött és 

kötetlen élethelyzetben 

(szabadidőben). 

Személyes tapasztalatok, saját kapcsolatok feltérképezése. 

 

 

 

A másik nemmel szembeni viselkedés alapszabályainak 

állandó megbeszélése. Elfogadható és nem megengedhető 

tényezők elemzése egy kapcsolatban. 

 

Köszönés, hangoskodás, öltözködés, tisztálkodás. 

 

 

Telefonálás gyakorlása mesterségesen kialakított és valós 

helyzetekben. 

 

 

 

 

 

 

Szeretet, szerelem. 

 

intimitás 

 

 

Tudja, hogy mit lehet mások 

előtt és mit nem. 

(diákszerelem 

megnyilvánulásai) 
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Évfolyam: 8.     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció 

7. Témakör: Előkészület a felnőtt életre. 

Bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése. 

Fejlesztendő kompetencia: Óvatosság kapcsolatok létesítése során. 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Magán, és hivatalos jelleg 

elkülönítése. 

 

Ismerkedés: bizalom, 

bizalmatlanság. 

Hol, kivel közölhetem 

személyes adataimat? 

(önkormányzat, orvosi 

rendelő, rendőrség, iskola) 

 

Hol, mikor, kinek írom alá a 

nevemet? 

 

Segítségkérés – személyi 

segítő. 

Választás, megkülönböztetés (kinek szóló információt 

hallasz?). 

 

Személyes adatok és iratok kezelésének módja. 

Szituációs gyakorlatok a személyes iratok használatára 

(személyi igazolvány, bérlet, diákigazolvány, 

bankkártya, lakcím, lakáskulcs). 

 

Előfordulható helyzetek a helyes és helytelen 

cselekvésre. 

 

Helyzetgyakorlatok. Probléma megfogalmazása. 

Konkrét helyzetekben 

felmerülő kifejezések és 

fogalmak tisztázása. 

Őszinte kapcsolatot 

alakítson ki az általa 

kiválasztott felnőttel. 

 

Gondjait ossza meg. 

 

Ismeretlen helyzetekben 

helyes viselkedési formát 

válasszon. 
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Évfolyam: 8     Tantárgy: 3.1 Kommunikáció. 

10. Témakör: Médiaismeret Fejlesztendő kompetencia: Időbeosztás. 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Könyvtárhasználat.  

A kívánt könyv, kiadvány 

megkeresése, kiválasztása. 

Írott kommunikáció áttekintése: 

szórólapok, reklámok, 

terméktájékoztatók, 

korosztálynak megfelelő újságok, 

folyóiratok áttekintése. 

 

Elektronikus hordozók használata 

(lejátszás, be-, kikapcsolás) 

Mindennapos, szokásos 

médiahasználat 

(rádió, TV).  

A műsorok kiválasztásának 

szempontjai (pl.: korosztályos 

ajánlás, időpont, családi 

időbeosztás, stb.). 

 

Véleményalkotás, vitakészség 

alakítása. 

Cím, író szerinti keresés – az abc rend szerinti 

tájékozódás. 

A termékek áttekintése, téma keresése, az 

olvasottak rövid összefoglalása (pl.: hogyan 

ajánlanád társaidnak az adott cikket, mért érdekes 

az adott információ? stb.). 

 

 

Hangkazetta, CD, DVD, videó, számítógép 

működtetése önállóan felügyelettel. 

 

 

 

 

Műsorújságból kiválasztja a kívánt programot, az 

időpont megjegyzése, a látottak megbeszélése, 

kritika megfogalmazása (tetszett, nem, miért?).  

olvasójegy, tagdíj, katalógus, 

kölcsönzési idő lejár, 

hír, tájékoztató, készlet 

erejéig érvényes, 

tartalomjegyzék, előfizetés, 

ingyenes lap, 

 

A használat során előforduló 

kifejezések és fogalmak. 

Tudjon viselkedni a 

könyvtárban. 

A papíralapú termékeket 

helyesen, kímélően használja. 

Tudja: a könyv és folyóirat 

érték, kímélni kell! 

Baleset- és rongálásmentesen 

használja az eszközöket a 

megszabott keretek között. 

 

Törekedjen egyensúlyra a 

szabadidő eltöltése során. 

 

 

Törekedjen önkorlátozásra, 

igyekezzen alkalmazkodni. 
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3.2 Olvasás - írás 

 

Évfolyam: 1-8. 

 

Célok: 

 Felkelteni a környezet iránti érdeklődést, és az ismeretek megszerzésére irányuló 

spontán törekvést kialakítani. 

 Az olvasás-írás elsajátításához szükséges készségeket és képességeket folyamatosan 

fejleszteni. 

 Az analizáló-szintetizáló készség fejlesztésével törekedni az értő olvasás képességének 

megszerezésére. 

 Az olvasás-írás technikájának alkalmazásával képes legyen az információkat elemi 

szinten megszerezni, átadni. 

 Valamennyi betűtípust megismertetni (kicsi-nagy, nyomtatott-írott), a feliratokon, 

számítógépes billentyűkön történő biztos eligazodás érdekében. 

 

Feladatok: 

 Hallási- és látási-figyelem fejlesztése, hang- és betűfelismerés (a betűk egyeztetése 

kicsi-nagy, írott-nyomtatott) betűk olvasása, írása. 

 Szavak másolása, analizálása, írása diktálás után. 

 Szavak értelmezése, mondatok alkotása, kiegészítése, megfogalmazása, önálló írása. 

 Személyes adatok ismerete, önálló írása, hivatalos iratok ismerete, űrlapok kitöltése 

segítséggel. 

 Olvasás és íráskészség felhasználása a szabadidős tevékenység során (újság 

lapozgatása, alapvető információ szerzése, szórakozás). 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Egyéni képességeinek megfelelően képes legyen alapvető tájékozódásra térben és 

vízszintes síkban. 

 Egyéni képességeinek megfelelően rendelkezzen a környezeti elvárásoknak megfelelő 

alapvető írásos kommunikációs készséggel. 

 A betűk megismerésével, összeolvasás illetve szókép-felismerés segítségével egyéni 

képességeinek megfelelően képes legyen rövid szöveg önálló elolvasására, 

értelmezésére. 

 Egyéni képességeinek megfelelően képes legyen az olvasás-írás készségét 

szabadidejében is alkalmazni pl.: információszerzésre, szórakozásra 
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Évfolyam: 1-2 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret  

Évfolyam 1. 2. 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 72 72 

 

Témakörök 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cél: 

 Fejleszteni az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségeket (érzékelés, észlelés, figyelem, 

emlékezet, gondolkodás, verbális és nonverbális kifejezőkészség, finommotorika). 

 

Feladatok: 

 A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek kialakítása. 

 A készség kialakításánál építsen a tantárgyi koncentrációra. 

 Változatos feladatokkal keltse fel a tanulók érdeklődését, alkalmazkodjon értelmi 

képességeikhez és életkori sajátosságaikhoz. 

 A környezet iránti érdeklődés felkeltése. 

 Egyszerű utasítások megértésének, követésének kialakítása. 

 A harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek megteremtése, a csoportba való 

beilleszkedés elősegítése. 

 Megfelelő motiválással az együttműködés biztosítása. 

 A közösségben való viselkedés alapvető normáinak elfogadtatása, a feladatokhoz való 

pozitív hozzáállás, feladattudat és feladattartás kialakítása. 

 Fejlessze a tanulók finommozgását. 
 

 

 

Témakör / Évfolyam 1. 2. 

1. Beszédfejlesztés  12 12 

2. Térorientációs gyakorlatok 12 12 

3. Finommozgások fejlesztése 12 12 

4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 12 12 

5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelem-fejlesztés 12 12 

6. Íráselemek tanítása 12 12 

Összesen: 72 72 
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Elvárt teljesítmény: 

 Elemi szinten illeszkedjen a csoportba, ismerje és nevezze meg társait és a vele 

foglalkozó felnőtteket. 

 Környezete iránt legyen érdeklődő, alakuljon ki alapvető kommunikációs készsége 

(közeledésre adekvát reakció, részvétel közös tevékenységben /passzív is/, elemi 

szükségletek, igények jelzése). 

 Az eszközök (kanál, pohár, játékszerek, írószerek) rendeltetését ismerje, azokat 

segítséggel használja. 

 A feladathelyzetet fogadja el, legyen együttműködő, motiválható. 

 Figyelmét képes legyen néhány percig a feladatra irányítani. 

 A tanuló képes a feladathelyzetet elfogadni, együttműködő, motiválható a beszédszervi 

gyakorlatok végzése során. 

 Képes figyelmét néhány percig a feladatra irányítani. 

 Felismeri környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó felnőttek hangját. 

 Képes a téri irányokat (fentről le, balról jobbra) utánzással alkalmazni. 

 Képes segítséggel alkalmazni – megnevezésre – a téri relációkat. 

 Képes felismerni a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja azt segítséggel 

utánozni. 

 Környezete iránt érdeklődő. Alapvető kommunikációs készsége alakul (közeledésre 

adekvát reakció, részvétel közös tevékenységben /passzív is/, elemi szükségletek, 

igények jelzése). 

 Részt vesz irányított csoportos tevékenységben. 

 Segítséggel képes a feladatvégzésre és a szabályok betartására. 

 Képes a tanult versek, dalok, mondókák együttmondására. 

 Elemi szinten a illeszkedik a csoportba, ismeri és megnevezi társait és a vele foglalkozó 

felnőtteket. 

 Segítséggel képes a különböző íróeszközöket alkalmazni, gyakorolni a ceruzafogást, 

alkalmazni az író- és rajzeszközöket megfelelő nyomatékkal. 
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3.2 [Új] Olvasás – írás 1. évfolyam 
       (Magyar nyelv és irodalom) 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 
 

A tantárgy célja, hogy megalapozza és fejlessze az olvasás-írás elsajátításához és gyakorlásához 

szükséges alapkészségeket és a fogalmi gondolkodást, fejlessze a kommunikációs képességet, 

a grafomotorikát és az artikulációt. 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló esetében a pedagógusok feladata elérni, hogy az 

életkornak és az egyéni képességeknek megfelelő olvasási és írási technikák folyamatos 

fejlesztésével és alkalmazásával a tanuló legyen képes az információkat elemi szinten 

megszerezni, átadni, legyen képes könnyen érthető, rövid szöveg elolvasására, értelmezésére, 

néhány egyszerű gondolat leírására egyre kevesebb segítséggel. 

 

A tanulóval szemben támasztott elvárás, hogy folyamatosan legyen képes megismerni az 

olvasott és írott betűk, szavak, egyszerű mondatok jelentéstartalmát, váljon igénnyé az egyszerű 

írásos utasítások, figyelmeztetések, feliratok értelmezése, alakuljon ki a tevékenységek és 

információk piktogramos megjelenítésének értelmezési képessége, folyamatosan bővüljön a 

környezetben előforduló írásos utasítások megértése, követése. 

 

A képességeknek megfelelő szinten váljon igényévé az olvasási és írási tevékenységekkel 

összefüggő szabadidő eltöltés lehetőségeinek gyakorlása, alakuljon ki a környezet iránti 

érdeklődés, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvés. Az elsajátított olvasási 

technikával alakuljanak ki olyan képességek, amelyek hozzásegítik a tanulót a kommunikációs 

eszközök használatához, a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. 

 

Hivatalos iratok, űrlapok kitöltése során ismerje fel, segítséggel vagy önállóan alkalmazza 

személyes adatait, és védje azokat az illetéktelen használóktól. 

 

A tantárgy feladata valamennyi betűtípus megismertetése (kicsi-nagy, nyomtatott-írott), a 

feliratokon, számítógépes billentyűkön történő biztos eligazodás érdekében. 

 

1. évfolyam 

 

Az első két évfolyamon az olvasás-írás képességének előkészítése folyik. Minden tevékenység 

arra irányul, hogy a tanulók érdeklődését felkeltse az írásos információ megszerzésére, 

megalapozódjanak az olvasás és írás elsajátításához nélkülözhetetlen képességek.  

 

Ehhez a gondolkodási, érzékelési és észlelési funkciók közül elsősorban a figyelemre, az 

emlékezetre, a szem-kéz koordinációra, a finommanipulációra van szükség. 

 

Az erkölcsi nevelés területét megalapozza az egyszerű szabályok betartása, a feladatok 

elvégzésének és a csoportos fejlesztési helyzetnek megfelelő viselkedés, segítőkész magatartás 

a társakkal, egyszerű utasítások megértése és végrehajtása, a szabályok megismerése, a 

rendezett környezetre, a tanszerek, eszközök megóvására való igény kialakítása. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésében fontos szerepet tölt be a megfelelő 

pozitív hozzáállás kialakításával, a türelem magalapozásával, a feladatok végrehajtásával, a 

társak próbálkozásainak kivárásával és az alkalmazkodóképességgel. 

 

A tanulás tanítását segíti az írásos, képes információk megszerzése iránti igény kialakulása és 

a tanulás iránti érdeklődés. 

 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Beszédfejlesztés 10 

2. Térorientációs gyakorlatok 10 

3. Finommozgások fejlesztése 10 

4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 10 

5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés 10 

6. Íráselemek tanítása 22 

 Összesen 72 

 

 

Összegzett tanulási eredmények a két évfolyamos ciklus végén 
 

A tanuló képes a feladathelyzetet elfogadni, együttműködő, motiválható a beszédszervi 

gyakorlatok végzése során. 

Képes figyelmét néhány percig a feladatra irányítani. 

Felismeri környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó felnőttek hangját. 

Képes az irányokat (fentről le, balról jobbra) utánzással alkalmazni. 

Képes segítséggel alkalmazni – megnevezésre – a téri relációkat. 

Képes felismerni a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja azt (segítséggel) utánozni. 

Képes környezete iránt érdeklődni, alapvető kommunikációs készsége alakul (közeledésre 

adekvát reakció, részvétel közös tevékenységben /passzív is/, elemi szükségletek, igények 

jelzése). 

Részt vesz irányított csoportos tevékenységben. 

Képes a feladatot elvégezni, szabályokat betartani. 

Képes a tanult verseket, dalokat, mondókákat társaival csoportosan elmondani. 

Képes elemi szinten a csoportba illeszkedni, ismeri és megnevezi társait és a vele foglalkozó 

felnőtteket. 

Képes a különböző íróeszközöket (segítséggel) alkalmazni, gyakorolni a ceruzafogást, 

tudatosan alkalmazni az író- és rajzeszközök, ceruza megfelelő nyomatékát. 
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1. Évfolyam 

1. Témakör: Beszédfejlesztés Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Hangképző szervek szabályozásának kialakítása, erősítése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Beszédtechnika  

 

 

Légző-gyakorlatok. Hangképző szervek 

használatának tudatosítása, gyakorlása. 

Hangok artikulálása.  

Legyen képes szabályos légzésre, a levegő 

megfelelő beosztására.  

Alakuljon ki utánzókészsége. 

Hallásfigyelem 

 

 

Hangforrások felismerése, differenciálása.  

Állathangok felismerése, utánzása, ismert 

dallamok felismerése. 

Különböztesse meg környezete alapvető 

hangjait. 

Törekedjen beszéd során a megfelelő hangerő 

használatra. 

Ritmusérzék 

 

 

 

Kétütemű gyakorlat végzése segítséggel, 

utánzással. 

Egyenletes ütés hangszeren. 

Egyszerű mondókák, versek, dalok 

mozgással, játékkal, ritmussal kísérése. 

 

Gyakorolja járás közben a megadott ritmust 

tartani. 

Kétütemű gyakorlatot segítséggel végezzen. 

 

Szókincsbővítés 

 

 

 

Az őt körülvevő közvetlen környezetében 

lévő személyek, tárgyak kiválasztása 

megnevezés alapján 

Tárgy – kép egyeztetése,  

 

Ismerje meg környezetének tárgyait, azok 

rendeltetését. 

 

Kommunikáció 

 

 

 

Játékos utasítások végrehajtása. 

Köszönés, megszólítás, 

Irányított közös játék társakkal 

Szerepjátékok 

Megszólítások, köszönések gyakorlása. 

Kérdésre, utasításra adekvátan reagáljon. 

Fogalmak: Fontosabb hangképző szervek, kilégzés, belégzés. Némán, halkan, hangosan. A mozgásokban részt vevő testrészek. Lassú, gyors, 

egyenletes. Kérdés, felelet, ki? mi? hol? (miért? mikor?) kérdések értelmezése. Alapvető érintkezési formulák. (Rokon, barát, idegen.) 

Munka, játék. Kedélyállapot kifejezésére szolgáló szavak. Térirány-meghatározások. 

 



215 
 

1. Évfolyam 

2. Témakör: Téri orientáció Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Eligazodás nagyobb, ismert térben, helymeghatározás követése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Téri relációk felismerése, létrehozása. Tárgyak helyének meghatározása, egymáshoz 

viszonyítása. 

– A relációs fogalmakat megérteni és 

helyesen alkalmazni cselekvés során. 

– Relációs fogalmak. Relációs fogalmak megállapítása képen. 

Soralkotás tárgyakkal, képekkel, rajzzal. 

– A relációs fogalmakat megérteni és 

helyesen alkalmazni cselekvés során. 

– Irányok. Térirányok nagymozgásokkal.  

Testtájékok megmutatása, megnevezése. 

– Soralkotás, balról jobbra haladás spontán 

módon. 

– Testséma kialakítása. 

– Eligazodás nagyobb térben (tanterem). Eldugott tárgyak keresése, 

helymeghatározások. 

 

– A relációs fogalmakat megérteni és 

helyesen alkalmazni cselekvés során. 

– Tárgyak viszonyának megfogalmazása. 

– Irányjelző nyilak ismerete és használata. Nyilak elhelyezése, megfigyelése padokon, 

táblán, feladatlapon. 

– Soralkotás, balról jobbra haladás spontán 

módon. 

– A bal-jobb oldal, irány differenciálása 

jelölés segítségével. 

– Eligazodás két dimenzióban (könyv, 

feladatlap). 

Tárgyak, képek helyzeti viszonyának 

megfogalmazása 

Téri relációk felismerése síkban 

(feladatlapon). 

Adott ábra, kép megkeresése könyvben. 

– A könyvek, papírlapok kíméletes 

használata, előre, hátra lapozás egyesével 

Fogalmak: Elöl, hátul, középen, oda, vissza, alatt, fölött, mellett, alá, fölé, mellé, ki, be, fel, le.  

Irányhatározók: (bele, fölé, mögé), balra, jobbra, középen, bal, jobb, 

középső, szemben, háttal. 

Könnyen érzékelhető ellentétpárok: hideg-meleg, sötét-világos, felnőtt-gyerek, öreg-fiatal, férfi-nő. 

Ki? Mi? Kérdőszó. 

Tárgy, személy. 
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1. Évfolyam 

3. Témakör: Finommozgások fejlesztése Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Ujjak ügyesítése. Biztos ceruzafogás. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Ujjak irányított mozgatása. Kézujjak (mondókák), ujjak „számlálása”, 

„zongorázás”. 

– A tanuló hüvelyk- és mutatóujjának 

egyenkénti, önálló és együttes mozgatása. 

– Tevékenység apró tárgyakkal. Gyöngy felszedése, Pötyi játék használata, 

papír tépkedése, mozaik ragasztása. 

– Tárgyak megfogása, két-, illetve három 

ujjal.  

–  

– Kéz izomzatának fejlesztése. Gyúrás, nyomkodás agyaggal, drót hajlítása. 

 

– Keményebb agyagok, vastagabb drótok 

alakítása, megmunkálása. 

–  

– Helyes, szabályos, célszerű ceruzafogás 

elsajátítása, gyakorlása. 

Vonalak húzása megfelelő nyomatékkal és 

ceruzafogással. 

– A zsírkréta, kréta, ceruza helyes fogása és 

tudatos irányítása. 

– Megfelelő nyomaték gyakorlása. Színezés, spontán rajzolgatás. – Író- és rajzeszközök használata megfelelő 

nyomatékkal. 

– Érzékelési gyakorlatok tapintással. Tárgyak felismerése, kiválasztása tapintással. – Ismert tárgyak felismerése tapintás útján 

is. 

– Ujjak mozgatásának finomítása. Játékos gyakorlatok: „zongorázás”, kopogás, 

integetés. Kopogás alul, felül, kívül, belül, 

elöl, hátul. 

– Ujjak egyenkénti, akaratlagos mozgatása. 

– Eszközök, szerszámok fogása. „Szerelés” fogóval, anyacsavarral stb. – A szerszámok rendeltetésszerű használata 

utánzással. 

– Mozdulatok utánzása Mozdulatok alapján mindennapi tevékenység 

felismerése, utánzása. 

– Kételemes mozdulatsor felidézése, 

utánzása megfigyelés után. 

Fogalmak: Ujjak, egyenes, behajlított ujj.  

Kicsi, nagy, egy darab, kerek, lapos, egyenes, görbe, erősen, gyengén, 

álló-, fekvő egyenes, kör-, kapu- és csészevonal, 

sötét, halvány, sima, érdes, puha, kemény, gömbölyű, lapos, hosszú, rövid, vastag, vékony, 

dolgozik, játszik, 

szerszámok, baleset, óvatosság 
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1. Évfolyam  

4. Témakör: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Formák helyes felismerése, megnevezése, egyeztetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Célzott gurítás, dobás. Labda dobása, autó gurítása egymásnak, 

„kapuba”, célba. 

– Labdadobás, -gurítás célirányosan, labdát 

elkapni. 

– Szabály megértése és betartása, a tanuló 

képességei szerint. 

– Feladatmegértés és feladatvégzés kevés 

segítséggel. 

– Építés kockával, dominóval, fűzés. Nagy gyöngy fűzése. 

Kockák egymásra rakása, építés 

párhuzamosan, minta szerint. Dominó élére 

állítása. 

Fűzőtábla használata, nagy gyöngyök fűzése 

hurkapálcára, drótra, spárgára, ritmikus sor két 

színnel. 

– Stabil építményt készíteni viszonylag 

pontos illesztéssel. 

– Kitartó munkavégzés néhány percig, 

megfelelő mozdulatokkal. 

– Próbálkozások során a sikertelenséget 

elviselni. 

– Szabály megértése és betartása, a tanuló 

képességei szerint. 

– Feladatmegértés és feladatvégzés kevés 

segítséggel. 

– Határok betartása. Mozaikkirakás, nyomdázás meghatározott 

helyre, rajzolás során keret tisztán hagyása. 

– Szabály megértése és betartása, a tanuló 

képességei szerint. 

– Feladatmegértés és feladatvégzés kevés 

segítséggel. 

– Próbálkozások során a sikertelenséget 

elviselni. 

– Pontok összekötése. Autó végigvezetése „úton”. 

Pontok közé ceruza, pálcika beillesztése, 

pontok összekötése ujjal, ecsettel, ceruzával. 

– Szabály megértése és betartása, a tanuló 

képességei szerint. 

– Feladatmegértés és feladatvégzés kevés 

segítséggel. 
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– Próbálkozások során a sikertelenséget 

elviselni. 

– Szemtorna. Mozgó tárgy követése szemmel, tájékozódás 

egy szemmel. 

 

– Tekintetét tudatosan irányítani, fixálni. 

– Formák összehasonlítása. Logikai játék, hasonló formák keresése, 

egyeztetés feladatlapon 

– Feltűnő hasonlóságot megtalálni 

különböző tárgyakon. 

–  

– Gombolás. Baba- és saját ruha gombolása. 

 

– Kitartóan gyakorolni a nagyobb gombok 

begombolását. 

– Próbálkozások során a sikertelenséget 

elviselni. 

Fogalmak: Gurítás-dobás, cél. A helyváltoztatás szinonimái. Kösd össze! Illesztés, igazítás, pontosság, gyöngysor, hosszabb, rövidebb, eleje, 

vége, közepe, betöltés, kihagyás, bele, mellé, találat, alapszínek, sötét, világos, hosszabb rövidebb. hosszában, keresztben, fordítva, méret, szín, 

forma, ugyanolyan, hasonló. Ruhadarabok kezelése, összehasonlítása. 
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1. Évfolyam  

5. Témakör: Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű összefüggések, különbségek, hasonlóságok felismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Szavak utánamondása. Szavak felidézése és ismételt mondása játékos 

formában. 

– Rövid szavakat utánamondani, ismételni, 

néhány percnyi szünet után felidézni. 

– Tárgyak megfigyelése, változás észlelése. Tárgyak sorából „Mi tűnt el? Mi változott?” – Változásokat észlelni, jelezni. 

– Összefüggések felismerése. Eseményképek feldolgozása, egyszerű 

összefüggések felismerése. 

– Egyszerű összefüggéseket felismerni, 

megfogalmazni. 

– Ismert tárgyakat ismert fogalmak alá 

rendelni. 

– Csoportosítás. Színek szerinti válogatás. – Halmazból egy-egy meghatározott tárgyat 

kiválasztani. 

– Mondókák együttmondással. Versek ismétlése, utánzással követése. – Versek, mondókák értő elmondása 

(együttmondással). 

– Versek, dalok, mondókák tanulása. Egyes szavak, képről alkotott mondatok 

azonnali és késleltetett utánamondása. 

Mondókák, versek kiválasztása tartalom 

alapján, rákérdezéssel, tartalom elmondása. 

– Versek, mondókák értő elmondása 

(együttmondással). 

– Figyelemfejlesztő játékok. Lefordított képek megtalálása 

épes lottó, puzzle-k. 

– Egyszerű összefüggéseket felismerni 

– Változásokat észlelni, jelezni. 

– Képolvasás. Tematikus kép szereplői, tevékenységük 

felidézése emlékezetből, kérdések 

segítségével. 

– Kérdések segítségével eseménykép 

tartalmát felidézni, elmondani. 

Fogalmak: Ugyanaz, még egyszer, ugyanolyan, hasonló (részben ugyanolyan), 

Miért? kérdés, válasz.  

Étel, ruhanemű, jármű, játékok, bútorok, edények, járművek, funkciójuk. 
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1. Évfolyam  

6. Témakör: Íráselemek tanítása Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 22 

Nevelési fejlesztési cél: Tárgyak válogatása forma alapján. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Formák differenciálása, egyeztetése. Tárgyak megfigyelése, összehasonlítása, 

felismerése tapintás útján. 

 

– Alapformákat egyeztetni, biztosan 

differenciálni, felismerni a környezet 

tárgyain. 

– Formák megfigyelése, körüljárása, 

átrajzolása. 

Egyenes és görbe vonal követése. 

Szögletes és kerek formák kirakása, 

átrajzolása homokba bottal, papírra ujjal, 

ecsettel, ceruzával. 

– Felismerhető formákat létrehozni 

segítséggel, különböző eszközökkel. 

– Irányok követése. Vonal rajzolása le, fel, jobbra, balra. – Az instrukciókat pontosan követni. 

– Irányított vonal húzása, átírás. Ábrák, pontok összekötése homokban, táblán, 

feladatlapon. 

– Tudatosan alkalmazni egyenes és görbe 

vonalakat. 

– Helyes testtartás, ceruzafogás. Egyenes, kör, csigavonal, egyszerű szögletes 

formák szabályos átírása, másolása áttetsző 

papírra. 

– Az íráshoz szükséges körülményeket 

megszokni. 

– Határok betartása.  Ábrák kiegészítése, egyszerű formák rajzolása 

meghatározott helyre, széles vonalközbe. A 

folyamatos munka idejének fokozatos 

növelése. 

– A hibákat megtalálni, törekedni a hibátlan 

feladatvégzésre, a hibajavításra. 

– Könyv, füzet használata. Könyv lapozgatása, előre, hátra lapozás.  

Képek keresése, füzet lapozása, sorok 

teleírása, kihagyása, szóköz. 

– Tanszereket rendeltetésszerűen, 

kíméletesen használni, a vonalközt 

figyelembe venni. 

Fogalmak: Egyszerű formák: kerek, szögletes, széles, keskeny, rövid, hosszú, egyenes, görbe, kör- és csigavonal. Összehasonlítás: ugyanolyan, 

ugyanúgy, ugyanarra, ugyanoda. Helymeghatározások. A könyvben való tájékozódás: üres sor, tele sor, ujjnyi köz, vastag vonal,… Kösd 

össze!  Kerüld ki! 

 

 



221 
 

3.2 [Új] Olvasás-írás 2. évfolyam 
(Magyar nyelv és irodalom) 

Célok: 

 Az olvasás-írás elsajátításához szükséges alapvető készségek elsajátítása, a közös 

munka feltételeinek kialakítása. 

 Fejlessze készségszintűvé az akusztikus figyelmet, a finommotorikát és a vizuomotoros 

koordinációt. 

 

Feladatok: 

 Az együttműködés feltételeinek - társakkal és felnőttekkel jó kapcsolat kialakításának – 

megerősítése. 

 Logopédiai gyakorlatokkal a beszédszervek erősítése. 

 Az olvasás-írás szempontjából alapvető téri relációk (balról jobbra) megismerése, 

(fentről –le) begyakorlása.  

 A megfelelő érdeklődés felkeltésével az örömteli feladatvégzés esélyének 

megteremtése. 

 Megfelelő nyomaték kialakítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Legyen együttműködő a beszédszervi gyakorlatok végzése során. 

 Ismerje fel környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó felnőttek hangját. 

 Hangja után mutassa meg a hangszereket.  

 Vegyen részt irányított csoportos tevékenységben. 

 Törekedjen a feladatok elvégzésére, szabályok betartására. 

 Ismerje fel a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja meg azt (kevés segítséggel) 

utánozni.  

 Segítséggel tudjon sort váltani.  

 Ismerkedjen az irányokkal: fentről le, balról jobbra, utánzással alkalmazza azokat. 

 Segítséggel alkalmazza – megnevezésre – a téri relációkat. 

 Alkalmazza a különböző íróeszközöket (segítséggel), gyakorolja a ceruzafogást. 

 Legyen képes a tanult verseket, dalokat, mondókákat társaival csoportosan elmondani. 

 Tudjon elkülöníteni alakot és hátteret.  

 A tanuló képes a feladathelyzetet elfogadni, együttműködő, motiválható a beszédszervi 

gyakorlatok végzése során. 

 Képes figyelmét néhány percig a feladatra irányítani. 

 Felismeri környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó felnőttek hangját. 

 Képes a téri irányokat (fentről le, balról jobbra) utánzással alkalmazni. 

 Képes segítséggel alkalmazni – megnevezésre – a téri relációkat. 

 Képes felismerni a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja azt segítséggel 

utánozni. 

 Környezete iránt érdeklődő. Alapvető kommunikációs készsége alakul (közeledésre 

adekvát reakció, részvétel közös tevékenységben /passzív is/, elemi szükségletek, 

igények jelzése). 

 Részt vesz irányított csoportos tevékenységben. 

 Segítséggel képes a feladatvégzésre és a szabályok betartására. 

 Képes a tanult versek, dalok, mondókák együttmondására. 
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 Elemi szinten a illeszkedik a csoportba, ismeri és megnevezi társait és a vele foglalkozó 

felnőtteket. 

 Segítséggel képes a különböző íróeszközöket alkalmazni, gyakorolni a ceruzafogást, 

alkalmazni az író- és rajzeszközöket megfelelő nyomatékkal. 

 

Értékelés:  

A szóbeli értékelés szempontjai: a közösségbe való beilleszkedés, az irányíthatóság, 

együttműködő készség, a kommunikáció, valamint az eszközhasználat szintje a  fogyatékosság  

mértékének figyelembevételével, P.A.C. mérőeszközzel mért teljesítmény alapján 

 

 

 
 

Heti óraszám: 2 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Beszédfejlesztés 10 

2. Térorientációs gyakorlatok 10 

3. Finommozgások fejlesztése 10 

4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 10 

5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés 10 

6. Íráselemek tanítása 22 

 Összesen 72 
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2. Évfolyam  

1. Témakör: Beszédfejlesztés Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Hangképző szervek szabályozásának kialakítása, erősítése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Beszédtechnika  

 

 

Légző-gyakorlatok. Hangképző szervek 

használatának tudatosítása, gyakorlása. 

Hangok artikulálása.  

Legyen képes szabályos légzésre, a levegő 

megfelelő beosztására.  

Alakuljon ki utánzókészsége. 

Hallásfigyelem 

 

 

Hangforrások felismerése, differenciálása.  

Állathangok felismerése, utánzása, ismert 

dallamok felismerése. 

Különböztesse meg környezete alapvető 

hangjait. 

Törekedjen beszéd során a megfelelő hangerő 

használatra. 

Ritmusérzék 

 

 

 

Kétütemű gyakorlat végzése segítséggel, 

utánzással. 

Egyenletes ütés hangszeren. 

Egyszerű mondókák, versek, dalok 

mozgással, játékkal, ritmussal kísérése. 

 

Gyakorolja járás közben a megadott ritmust 

tartani. 

Kétütemű gyakorlatot segítséggel végezzen. 

 

Szókincsbővítés 

 

 

 

Az őt körülvevő közvetlen környezetében 

lévő személyek, tárgyak kiválasztása 

megnevezés alapján 

Tárgy – kép egyeztetése,  

 

Ismerje meg környezetének tárgyait, azok 

rendeltetését. 

 

Kommunikáció 

 

 

 

Játékos utasítások végrehajtása. 

Köszönés, megszólítás, 

Irányított közös játék társakkal 

Szerepjátékok 

Megszólítások, köszönések gyakorlása. 

Kérdésre, utasításra adekvátan reagáljon. 

Fogalmak: Fontosabb hangképző szervek, kilégzés, belégzés. Némán, halkan, hangosan. A mozgásokban részt vevő testrészek. Lassú, gyors, 

egyenletes. Kérdés, felelet, ki? mi? hol? (miért? mikor?) kérdések értelmezése. Alapvető érintkezési formulák. (Rokon, barát, idegen.) 

Munka, játék. Kedélyállapot kifejezésére szolgáló szavak. Térirány-meghatározások. 
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2. Évfolyam  

2. Témakör: Téri orientációs gyakorlatok Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Eligazodás nagyobb, ismert térben, helymeghatározás követése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Téri relációk felismerése, létrehozása. Tárgyak helyének meghatározása, egymáshoz 

viszonyítása. 

– A relációs fogalmakat megérteni és 

helyesen alkalmazni cselekvés során. 

– Relációs fogalmak. Relációs fogalmak megállapítása képen. 

Soralkotás tárgyakkal, képekkel, rajzzal. 

– A relációs fogalmakat megérteni és 

helyesen alkalmazni cselekvés során. 

– Irányok. Térirányok nagymozgásokkal.  

Testtájékok megmutatása, megnevezése. 

– Soralkotás, balról jobbra haladás spontán 

módon. 

– Testséma kialakítása. 

– Eligazodás nagyobb térben (tanterem). Eldugott tárgyak keresése, 

helymeghatározások. 

 

– A relációs fogalmakat megérteni és 

helyesen alkalmazni cselekvés során. 

– Tárgyak viszonyának megfogalmazása. 

– Irányjelző nyilak ismerete és használata. Nyilak elhelyezése, megfigyelése padokon, 

táblán, feladatlapon. 

– Soralkotás, balról jobbra haladás spontán 

módon. 

– A bal-jobb oldal, irány differenciálása 

jelölés segítségével. 

– Eligazodás két dimenzióban (könyv, 

feladatlap). 

Tárgyak, képek helyzeti viszonyának 

megfogalmazása 

Téri relációk felismerése síkban 

(feladatlapon). 

Adott ábra, kép megkeresése könyvben. 

– A könyvek, papírlapok kíméletes 

használata, előre, hátra lapozás egyesével 

Fogalmak: Elöl, hátul, középen, oda, vissza, alatt, fölött, mellett, alá, fölé, mellé, ki, be, fel, le.  

Irányhatározók: (bele, fölé, mögé), balra, jobbra, középen, bal, jobb, 

középső, szemben, háttal. 

Könnyen érzékelhető ellentétpárok: hideg-meleg, sötét-világos, felnőtt-gyerek, öreg-fiatal, férfi-nő. 

Ki? Mi? Kérdőszó. 

Tárgy, személy. 
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2. Évfolyam  

3. Témakör: Finommozgások fejlesztése Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Ujjak ügyesítése. Biztos ceruzafogás. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Ujjak irányított mozgatása. Kézujjak (mondókák), ujjak „számlálása”, 

„zongorázás”. 

– A tanuló hüvelyk- és mutatóujjának 

egyenkénti, önálló és együttes mozgatása. 

– Tevékenység apró tárgyakkal. Gyöngy felszedése, Pötyi játék használata, 

papír tépkedése, mozaik ragasztása. 

– Tárgyak megfogása, két-, illetve három 

ujjal.  

–  

– Kéz izomzatának fejlesztése. Gyúrás, nyomkodás agyaggal, drót hajlítása. 

 

– Keményebb agyagok, vastagabb drótok 

alakítása, megmunkálása. 

–  

– Helyes, szabályos, célszerű ceruzafogás 

elsajátítása, gyakorlása. 

Vonalak húzása megfelelő nyomatékkal és 

ceruzafogással. 

– A zsírkréta, kréta, ceruza helyes fogása és 

tudatos irányítása. 

– Megfelelő nyomaték gyakorlása. Színezés, spontán rajzolgatás. – Író- és rajzeszközök használata megfelelő 

nyomatékkal. 

– Érzékelési gyakorlatok tapintással. Tárgyak felismerése, kiválasztása tapintással. – Ismert tárgyak felismerése tapintás útján 

is. 

– Ujjak mozgatásának finomítása. Játékos gyakorlatok: „zongorázás”, kopogás, 

integetés. Kopogás alul, felül, kívül, belül, 

elöl, hátul. 

– Ujjak egyenkénti, akaratlagos mozgatása. 

– Eszközök, szerszámok fogása. „Szerelés” fogóval, anyacsavarral stb. – A szerszámok rendeltetésszerű használata 

utánzással. 

– Mozdulatok utánzása Mozdulatok alapján mindennapi tevékenység 

felismerése, utánzása. 

– Kételemes mozdulatsor felidézése, 

utánzása megfigyelés után. 

Fogalmak: Ujjak, egyenes, behajlított ujj.  

Kicsi, nagy, egy darab, kerek, lapos, egyenes, görbe, erősen, gyengén, 

álló-, fekvő egyenes, kör-, kapu- és csészevonal, 

sötét, halvány, sima, érdes, puha, kemény, gömbölyű, lapos, hosszú, rövid, vastag, vékony, 

dolgozik, játszik, 

szerszámok, baleset, óvatosság 
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2. Évfolyam 

4. Témakör: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Formák helyes felismerése, megnevezése, egyeztetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Célzott gurítás, dobás. Labda dobása, autó gurítása egymásnak, 

„kapuba”, célba. 

– Labdadobás, -gurítás célirányosan, labdát 

elkapni. 

– Szabály megértése és betartása, a tanuló 

képességei szerint. 

– Feladatmegértés és feladatvégzés kevés 

segítséggel. 

– Építés kockával, dominóval, fűzés. Nagy gyöngy fűzése. 

Kockák egymásra rakása, építés 

párhuzamosan, minta szerint. Dominó élére 

állítása. 

Fűzőtábla használata, nagy gyöngyök fűzése 

hurkapálcára, drótra, spárgára, ritmikus sor két 

színnel. 

– Stabil építményt készíteni viszonylag 

pontos illesztéssel. 

– Kitartó munkavégzés néhány percig, 

megfelelő mozdulatokkal. 

– Próbálkozások során a sikertelenséget 

elviselni. 

– Szabály megértése és betartása, a tanuló 

képességei szerint. 

– Feladatmegértés és feladatvégzés kevés 

segítséggel. 

– Határok betartása. Mozaikkirakás, nyomdázás meghatározott 

helyre, rajzolás során keret tisztán hagyása. 

– Szabály megértése és betartása, a tanuló 

képességei szerint. 

– Feladatmegértés és feladatvégzés kevés 

segítséggel. 

– Próbálkozások során a sikertelenséget 

elviselni. 

– Pontok összekötése. Autó végigvezetése „úton”. 

Pontok közé ceruza, pálcika beillesztése, 

pontok összekötése ujjal, ecsettel, ceruzával. 

– Szabály megértése és betartása, a tanuló 

képességei szerint. 

– Feladatmegértés és feladatvégzés kevés 

segítséggel. 
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– Próbálkozások során a sikertelenséget 

elviselni. 

– Szemtorna. Mozgó tárgy követése szemmel, tájékozódás 

egy szemmel. 

 

– Tekintetét tudatosan irányítani, fixálni. 

– Formák összehasonlítása. Logikai játék, hasonló formák keresése, 

egyeztetés feladatlapon 

– Feltűnő hasonlóságot megtalálni 

különböző tárgyakon. 

–  

– Gombolás. Baba- és saját ruha gombolása. 

 

– Kitartóan gyakorolni a nagyobb gombok 

begombolását. 

– Próbálkozások során a sikertelenséget 

elviselni. 

Fogalmak: Gurítás-dobás, cél. A helyváltoztatás szinonimái. Kösd össze! Illesztés, igazítás, pontosság, gyöngysor, hosszabb, rövidebb, eleje, 

vége, közepe, betöltés, kihagyás, bele, mellé, találat, alapszínek, sötét, világos, hosszabb rövidebb. hosszában, keresztben, fordítva, méret, szín, 

forma, ugyanolyan, hasonló. Ruhadarabok kezelése, összehasonlítása. 

 

 

2. Évfolyam  

5. Témakör: Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű összefüggések, különbségek, hasonlóságok felismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Szavak utánamondása. Szavak felidézése és ismételt mondása játékos 

formában. 

– Rövid szavakat utánamondani, ismételni, 

néhány percnyi szünet után felidézni. 

– Tárgyak megfigyelése, változás észlelése. Tárgyak sorából „Mi tűnt el? Mi változott?” – Változásokat észlelni, jelezni. 

– Összefüggések felismerése. Eseményképek feldolgozása, egyszerű 

összefüggések felismerése. 

– Egyszerű összefüggéseket felismerni, 

megfogalmazni. 

– Ismert tárgyakat ismert fogalmak alá 

rendelni. 

– Csoportosítás. Színek szerinti válogatás. – Halmazból egy-egy meghatározott tárgyat 

kiválasztani. 
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– Mondókák együtt mondással. Versek ismétlése, utánzással követése. – Versek, mondókák értő elmondása (együtt 

mondással). 

– Versek, dalok, mondókák tanulása. Egyes szavak, képről alkotott mondatok 

azonnali és késleltetett utánamondása. 

Mondókák, versek kiválasztása tartalom 

alapján, rákérdezéssel, tartalom elmondása. 

– Versek, mondókák értő elmondása (együtt 

mondással). 

– Figyelemfejlesztő játékok. Lefordított képek megtalálása 

képes lottó, puzzle-k. 

– Egyszerű összefüggéseket felismerni 

– Változásokat észlelni, jelezni. 

– Képolvasás. Tematikus kép szereplői, tevékenységük 

felidézése emlékezetből, kérdések 

segítségével. 

– Kérdések segítségével eseménykép 

tartalmát felidézni, elmondani. 

Fogalmak: Ugyanaz, még egyszer, ugyanolyan, hasonló (részben ugyanolyan), 

Miért? kérdés, válasz.  

Étel, ruhanemű, jármű, játékok, bútorok, edények, járművek, funkciójuk. 

 

 

2. Évfolyam  

6. Témakör: Íráselemek tanítása Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 22 

Nevelési fejlesztési cél: Tárgyak válogatása forma alapján. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Formák differenciálása, egyeztetése. Tárgyak megfigyelése, összehasonlítása, 

felismerése tapintás útján. 

 

– Alapformákat egyeztetni, biztosan 

differenciálni, felismerni a környezet 

tárgyain. 

– Formák megfigyelése, körül 

járása, átrajzolása. 

Egyenes és görbe vonal követése. 

Szögletes és kerek formák kirakása, 

átrajzolása homokba bottal, papírra ujjal, 

ecsettel, ceruzával. 

– Felismerhető formákat létrehozni 

segítséggel, különböző eszközökkel. 

– Irányok követése. Vonal rajzolása le, fel, jobbra, balra. – Az instrukciókat pontosan követni. 

– Irányított vonal húzása, átírás. Ábrák, pontok összekötése homokban, táblán, 

feladatlapon. 

– Tudatosan alkalmazni egyenes és görbe 

vonalakat. 
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– Helyes testtartás, ceruzafogás. Egyenes, kör, csigavonal, egyszerű szögletes 

formák szabályos átírása, másolása áttetsző 

papírra. 

– Az íráshoz szükséges körülményeket 

megszokni. 

– Határok betartása.  Ábrák kiegészítése, egyszerű formák rajzolása 

meghatározott helyre, széles vonalközbe. A 

folyamatos munka idejének fokozatos 

növelése. 

– A hibákat megtalálni, törekedni a hibátlan 

feladatvégzésre, a hibajavításra. 

– Könyv, füzet használata. Könyv lapozgatása, előre, hátra lapozás.  

Képek keresése, füzet lapozása, sorok 

teleírása, kihagyása, szóköz. 

– Tanszereket rendeltetésszerűen, 

kíméletesen használni, a vonalközt 

figyelembe venni. 

Fogalmak: Egyszerű formák: kerek, szögletes, széles, keskeny, rövid, hosszú, egyenes, görbe, kör- és csigavonal. Összehasonlítás: ugyanolyan, 

ugyanúgy, ugyanarra, ugyanoda. Helymeghatározások. A könyvben való tájékozódás: üres sor, tele sor, ujjnyi köz, vastag vonal,… Kösd 

össze!  Kerüld ki! 
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Évfolyam: 3-4. 

 

Cél: 

 Az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségeket (érzékelés, észlelés, figyelem, 

emlékezet, gondolkodás, kifejezőkészség) fejleszteni. 

 

Feladatok: 

 A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek kialakítása, a környezet iránti 

érdeklődés felkeltése. 

 Egyszerű utasítások megértésének, követésének kialakítása. 

 A harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek megteremtése, a csoportba való 

beilleszkedés elősegítése. 

 Megfelelő motiválással az együttműködés biztosítása. 

 A közösségben való viselkedés alapvető normáinak elfogadtatása, a feladatokhoz való 

pozitív hozzáállás és a feladattudat kialakítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Elemi szinten illeszkedjen a csoportba, ismerje társait és a vele foglalkozó felnőtteket 

nevezze meg. 

 Tartsa be a legfontosabb viselkedési szabályokat. 

 Érdeklődjön környezete iránt és egyéni képességeinek megfelelően alakuljon ki elemi 

szintű kommunikációs készsége (közeledésre adekvát reakció, részvétel közös 

tevékenységben /passzív is/, alapvető szükségletek, igények jelzése).  

 Az eszközöket (kanál, pohár, játékszerek, ceruza, könyv, füzet, papírlap), azok 

rendeltetését alapvetően ismerje, egyre kevesebb segítséggel használja. 

 Legyen együttműködő, motiválható feladathelyzetben, figyelmét néhány percig képes 

legyen a feladatra irányítani. 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret  

Évfolyam 3. 4. 

Heti óraszám 3 3 

Éves óraszám 108 108 
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Témakörök: 

 

 

Évfolyam: 3. 

Cél: 

 Az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségeket (érzékelés, észlelés, figyelem, 

emlékezet, gondolkodás, kifejezőkészség) fejleszteni. 

 

Feladatok: 

 A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek kialakítása, a környezet iránti 

érdeklődés felkeltése. 

 Egyszerű utasítások megértésének, követésének kialakítása. 

 A harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek megteremtése, a csoportba való 

beilleszkedés elősegítése. 

 Megfelelő motiválással az együttműködés biztosítása. 

 A közösségben való viselkedés alapvető normáinak elfogadtatása, a feladatokhoz való 

pozitív hozzáállás és a feladattudat kialakítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Elemi szinten illeszkedjen a csoportba, ismerje társait és a vele foglalkozó felnőtteket 

nevezze meg. 

 Tartsa be a legfontosabb viselkedési szabályokat. 

 Érdeklődjön környezete iránt és egyéni képességeinek megfelelően alakuljon ki elemi 

szintű kommunikációs készsége (közeledésre adekvát reakció, részvétel közös 

tevékenységben /passzív is/, alapvető szükségletek, igények jelzése).  

 Az eszközöket (kanál, pohár, játékszerek, ceruza, könyv, füzet, papírlap), azok 

rendeltetését alapvetően ismerje, egyre kevesebb segítséggel használja. 

 Legyen együttműködő, motiválható feladathelyzetben, figyelmét néhány percig képes 

legyen a feladatra irányítani. 

 

Témakör / Évfolyam 3. 4. 

1. Beszédfejlesztés  6 4 

2. Térorientációs gyakorlatok 15 10 

3. Finommozgások fejlesztése 16 6 

4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése 8 6 

5. Íráselemek tanítása 18 2 

6.. Betűtanítás 15 25 

7. Olvasás  15 25 

8. Írás 15 25 

Összesen: 108 108 
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Évfolyam: 3.     3.2 Olvasás - írás 

1. Témakör: Beszédfejlesztés Óraszám: 6 

Nevelési-fejlesztési cél: Kezdőhang kiemelése, leválasztása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Beszédtechnika 

Hang kiemelés 

Ritmusérzék 

Szókincsbővítés 

Kommunikáció 

Irodalmi élmények 

 

Hangosan, halkan, 

suttogva, némán. 

Lassú, gyors tapsolás, 

hosszú, rövid hangok 

Zöngés 

 

 

 

Különböző kedélyállapotok kifejezése. 

Hangok önálló ejtése. Kezdőhang és befejező hang 

leválasztása. Hangoztatás. 

Zöngés hangok ejtésének kitapintása. 

Szótagolás, rövid és hosszú szótagok, szavak ritmusos 

tapsolása. 

Hang, szó, mondat leegyszerűsített megkülönböztetése. 

Új szavak értelmezése mondatalkotással. 

Rokon értelmű szavak keresése. 

Versek mondókák dalszövegek értelmezése. 

Mesehallgatás, segítséggel visszamondás, dramatizálás. 

Versek, mondókák tanulása. 

Törekedjen az érthető 

beszédre, figyelmeztetés után 

a hibák javítására. 

Együttműködve törekedjen a 

minél tisztább kiejtésre. 

Kezdőhang alapján szavakat 

differenciáljon. Szavak 

ritmusos tapsolása 

Mondja el kevés szóval 

élményét egyéni 

képességeihez mérten. 

Az új szavak épüljenek be 

szókincsébe . 

 

Évfolyam: 3 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok Óraszám: 15 

Nevelési-fejlesztési cél: Téri fogalmak használata (elöl - hátul, közel – távol). 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Téri orientáció 

Irányok 

Relációs fogalmak 

Lateralitás 

Soralkotás 

Testséma 

 

 

 

 

Sor eleje, vége, közepe, 

utolsó előtti 

Páros testrészek. 

 

 

 

 

 

 

 

Bal-jobb megállapítása, jelölése. 

Téri relációk gyakorlása, mondatba helyezése. 

Sorok átrendezése, új tagok beillesztése (gyerekek, játékok). 

Cselekvés alapján a kapott utasítás „megfejtése”  

Hely meghatározása eseményképen, rajzon. 

Képolvasás, kép kiegészítése meghatározott helyeken (rajz, 

nyomda). 

Segítséggel legyen képes 

legyen a bal-jobb oldal, 

illetve irány differenciálására. 

A balról jobbra haladást 

segítséggel soralkotás 

alkalmával alkalmazza  

A tanult téri relációkat 

alkalmazza. 

Gyakorolja a helyes 

helymeghatározást. 
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Évfolyam: 3     3.2 Olvasás - írás 

3. Témakör: Finommozgások fejlesztése Óraszám:16  

Nevelési-fejlesztési cél: Ügyesedő ceruzafogás 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Ujjgyakorlatok. 

Kézizomzat 

Ceruzafogás 

Íráskészség 

megalapozása. 

 

Karikázd be! 

Húzd alá! 

Húzd át! 

Zongorázás, kopogás, tevékenységek apró tárgyakkal, 

tépésmozaik készítés. 

Ceruzával haladás ábrák, párhuzamosok között. 

Papíron kisebb-nagyobb négyzetek, lépcső rajzolása. 

Színezés, határok betartása.  

Forma betöltése, kihagyása, 

Színezés sötétre, halványra. 

Nyomaték változtatása. 

Tevékenység megfogalmazása (csipegetés, sodrás, 

csavarás…). 

Fokozás alkalmazása (még feljebb, legszélén…). 

 

Végezzen mindkét kézzel 

ügyesítő gyakorlatokat. 

Szabad kézzel ábrát rajzoljon. 

Gyakorolja a feladatokat. 

tudatos vonalvezetéssel, 

megfelelő ceruzafogással és 

nyomatékkal. 

Gyakorolja a domináns oldal 

használatát. 
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Évfolyam: 3.     3.2 Olvasás - írás 

4. Témakör: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Óraszám: 8 

Nevelési-fejlesztési cél: Szemmel mozgó figura követése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Gurítás 

Dobás 

Építés 

Fűzés 

Rajzolás 

Festés 

Gombolás. 

Csomókötés 

Soralkotás 

Kép összeillesztése. 

 

Cél, irány, közelebb, 

távolabb, alsódobás, 

felsődobás. 

Vastag, vékony zsinór, 

Laza, szoros csomó 

Fal, kerítés, oszlop, 

torony, vízszintes, 

függőleges elhelyezés 

Sorok, oszlopok, 

szomszédok, következő 

Kép széle, kerete, 

fejjel lefelé. 

 

Táblai ábrák célzása. 

babzsákkal, papírrepülővel. 

Babaruhára, fűző-játékra, saját cipőre csomó kötése. 

Építés önállóan és minta után. Építőelemek pontos 

illesztése. 

Kártyák, dominó sorba rendezése vízszintes és 

függőleges irányban. 

Szétvágott kép, mesekocka elemeinek 

összeillesztése. 

Próbálkozzon a megfelelő erővel, jó 

irányba való dobással. Gyakorolja a 

szimpla csomó kötését, meghúzását. 

Segítséggel próbálgassa a masni-

kötést. 

Hozzon létre minta után építményt 

különböző építőelemekből. 

Képes legyen segítséggel 

helymeghatározás alapján a megfelelő 

elemkiválasztására. 

Illesszen össze két elemet önállóan, 

segítséggel az esetleges hibákat 

észlelje, javítsa 
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Évfolyam: 3.     3.2 Olvasás - írás 

5. Témakör: Íráselemek tanítása Óraszám: 18 

Nevelési-fejlesztési cél: Vonalrendszer megismerése, tájékozódás a vonalrendszerben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Kör-, kapu- és 

csészevonal 

Hurok- és 

horogvonalak. 

Íráselemek írása 

sorközbe. 

Íráselemek írása 

vonalrendszerbe. 

 

Kezdőpont 

Egyező irány, ellenkező 

irány fogalma. 

Sorköz, határvonal, 

kisebb, nagyobb, befér, 

kilóg. 

 

 

Íráselemek, egyszerű alakzatok nevei.  

Betűelemek felismerése ábrákban. 

Ábrák kiegészítése, betűelemekkel. 

Nyitott és zárt forma differenciálása. 

Kör-, kapu-, csésze-, hurok- és horog-vonal átírása, másolása. 

Rajz kiegészítése. 

Azonos írásjelek felismerése, jelölése, sor folytatása. 

Ismerkedés a vonalrendszerrel, vastag vonal megállapítása, 

megkezdett sor folytatása. 

 

Gyakorolja a betűelemek 

írását, ritmikus sor alkotását. 

Betűelemeket átírjon, 

differenciáljon, 

felismerhetően másoljon. 

Kövesse a helyes irányt írás 

során, a szó- és sorközöket 

segítséggel tartsa be. 
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Évfolyam: 3.     3.2 Olvasás - írás 

6. Témakör: Betűtanítás (a, i, í, o, ó, m, l) Óraszám: 15 

Nevelési-fejlesztési cél: Rövid – hosszú elkülönítése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Hangkihallási 

gyakorlatok. 

Kezdőhang leválasztása 

Magánhangzók 

felismerése ajakállásról. 

Mássalhangzók 

tanulása hangutánzással 

Szógyűjtés adott 

hanggal 

Ismerkedés az új 

betűkkel 

Hang-betű egyeztetés. 

 

 

Rövid, hosszú 

Zöngés, zöngétlen 

Betű 

 

Hang felismerése szóban  

Hanghelyzetek jelölése. Hang kihallása szó elején, végén, 

közepén. kezdőhang kiemelése, önálló hangoztatása hosszan, 

röviden. Kezdőhang kiemelése, önálló hangoztatása hosszan, 

röviden 

Az új betű bemutatása 

Szájról olvasás (nevek, ismert szavak), ajakállások utánzása. 

Tematikus szógyűjtés. 

Ismert betű kiválasztása betűsorból, felismerése, hangoztatása 

nevekben, ismert szavakban. 

Ismert betűk keresése könyvben, újságban, utcai feliratokon. 

Ismerje fel egy-egy hang 

jelenlétét, ill. hiányát erősen 

artikulált ismert szavakban.  

Hangsúlyozott kezdőhangot 

halljon ki ismert szóból. 

Tudjon betűhöz megfelelő 

hangot, hanghoz betűt 

társítani 

A tanult betűt felismerni és 

egyeztetni a megfelelő 

hanggal, amit hallott és látott 

a szóban. 

Saját nevét ismerje fel 

segítséggel, ismerős hangot 

és betűt keressen benne. 
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Évfolyam: 3.     3.2 Olvasás - írás 

7. Témakör: Olvasás Óraszám: 15 

Nevelési-fejlesztési cél: Rész-egész észlelése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Betűfelismerés. 

Tárgykép-szótag 

egyeztetés ismert betűk 

alapján. 

Szótagolvasás 

Szógyűjtés kezdő 

szótaggal. 

 

 

Ellentétes szópárok. 

Betű, szótag, szó. 

 

 

 

A betűsorrend betartásával zárt, majd nyitott szótagok 

olvasása.  Szótagok felismerése.  

Betűismeret mélyítése szótaggyakorlatokkal. Szavak 

felismerése magánhangzóik alapján. 

Jelentés felismertetése. 

Azonos kezdőhangú szavak közül a két azonos betűvel 

kezdődőek kiválasztása, elemzése. 

Azonos szótaggal kezdődő szavak kiválasztása, értelmezése. 

Szavak felismerése körülírás és kezdőhang alapján. 

Felismert szavak értelmezése. 

Szavak alakja, jelentése, írása, kiejtése. 

Mondat befejezése odaillő szóval. 

Aktuális betű keresése újságban, utcai feliratokon. 

Ismerje fel a tanult betűt 

hallott és látott szóban. 

Képes legyen a betűket 

megfelelő sorrendben kirakni, 

másolni betűkártyával. 

Vegyen részt aktívan a közös 

munkában. 

Egyeztessen szókártyákat 

tárgyakkal, tárgyképekkel. 

Képes legyen különböző 

szempontok (tartalom, 

kezdőhang stb.) szerint 

szavak differenciálására.  
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Évfolyam: 3.     3.2 Olvasás - írás 

8. Témakör: Írás Óraszám: 15 

Nevelési-fejlesztési cél: Betűformák észlelése nagymozgások és finommozgások segítségével. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Betűforma vázolása. 

Írás sorközbe távolság-

tartással. 

Két betűs szavak 

átírása, másolása. 

Írás diktálás után. 

 

Kezdőhang – első betű. 

Írott, nyomtatott 

 

 

 

 

Betűalakítás padon, táblán, írólapon. 

Írólap tartása, betű helye, mérete. 

Hosszú, rövid hangok, jelölésük. 

Betű átírása és írása egyesével. 

Másolás előírásról, tábláról. 

Szógyűjtés azonos magánhangzókkal, a magánhangzók 

leírása. Szavak értelmezése; hasonló, különböző 

ellentétes értelmű szavak. 

Ismerkedés a betűk írott és nyomtatott alakjával. 

 

Helyezze a betűt az írás során 

megfelelő méretben a megfelelő 

helyre. 

Tartsa be a sorokat, sorközöket és a 

haladási irányt. 

Megbízhatóan kapcsolja össze a 

megfelelő betűt és hangot. 

Két betűs szót önállóan, annál 

hosszabb szót segítséggel írjon, 

másoljon. 

 

 



239 
 

Évfolyam: 4. 

 

Cél: 

 

 A betűk növekvő számával egyre több értelmes szót leírni, a betűt, mint információs 

eszközt értelmezni. 

 Az írás- és olvasáskészséget folyamatosan fejleszteni. 

 

Feladatok: 

 

 Betűk keresése, felismerése „semleges” területeken (utcán, újságban), szavak 

értelmezése. 

 A betűk felismerése, kiolvasása, másolása, betűformák alakítása, javítása. 

 Betű és hang kapcsolatának folyamatos gyakorlása. 

 Folyamatos logopédiai fejlesztés. 

 A tanult betűk felismerése, hangoztatása, új betűk tanítása, gyakorlása. 

 Az egész ismert betűkészlet állandó felszínen tartása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Irányítással ismerje fel a tanult betűket, és egyéni képességeinek megfelelően azokat 

tudja leírni. 

 Segítséggel megadott kezdőbetűvel gyűjtsön szavakat.  

 Együttműködéssel tudjon betűt, hangot írott és kimondott szavakban felismerni. 

 Együttműködéssel differenciáljon szóképeket néhány tanult betű alapján. 

 Együttműködéssel másolja a betűket, szótagokat. 

 Segítséggel legyen képes szógyűjtésre tartalom, illetve alaki kritériumok alapján. 

 

 

 



240 
 

Évfolyam: 4.     3.2 Olvasás - írás 

1. Témakör: Beszédfejlesztés Óraszám:4  

Nevelési-fejlesztési cél: Hangszintézis képességének kialakítása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Beszédtechnika 

Hangkihallás 

Ritmusérzék 

Szókincsbővítés 

Irodalmi élmények 

Igaz történetek, 

pletykák. 

Logopédiai, artikulációs gyakorlatok. 

Hangok kiejtésének javítása. 

Megfelelő hangerő, megfelelő hanghordozás gyakorlása 

Hangok meghallása szó elején, közben, végén. 

Hangok önálló ejtése hosszan, röviden. 

Látott-hallott szavak analizálása, magánhangzók kiemelése. 

Dalok, mondókák ritmuskísérettel. 

Dalokban, mondókákban előforduló új kifejezések gyakorlása. 

Képes újság nézegetése. 

Személyes élmények felidézése. 

Gyakorolja az érintkezés 

szabályait. 

Észlelje a hibás ejtést. 

Gyakorolja megérteni a kimondott 

és leírt szó kapcsolatát. 

Beszéde váljon árnyaltabbá. 

Bővüljön szókincse.  

Alkosson mondatot kérdésre 

megadott szóval.  
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Évfolyam: 4.     3.2 Olvasás - írás 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Helyhatározás síkban és térben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Téri orientáció 

Irányok 

Relációk 

Lateralitás 

Soralkotás 

Testséma 

 

Előre lép, hátra lép, 

még egyszer dob. 

Térkép 

 

Közös társasjáték lépegetés társasjáték-táblán. 

Játékos feladatok. 

Képolvasás. A kép szereplőinek helyzete, tulajdonságai 

felidézése emlékezetből. 

Tájékozódási gyakorlat 3x3-as négyzethálón. 

Ismerkedés a tanterem alaprajzával. 

Hely meghatározása eseményképen, rajzon 

Tárgyak eldugása, megkeresése. 

Adott sor és oszlop („emelet, lakás”) jelölése bábuval, 

rajzzal. 

Saját-, társai- és berendezési tárgyak helyének bejelölése. 

Legyen képes bábujával megfelelő 

számú és irányú lépésre szükség szerinti 

segítséggel. 

Kövesse a megadott instrukciókat, 

társaival legyen türelmes. 

Ismerje fel kis segítséggel a felső, alsó, 

szélső és középső sorokat, oszlopokat. 

Ismerje fel kis segítséggel az alaprajz és 

a valóság közti összefüggést. 

Fejlődjenek ismeretei a téri relációkban. 
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Évfolyam: 4     3.2 Olvasás - írás 

3. Témakör: Finommozgások fejlesztése Óraszám: 6 

Nevelési-fejlesztési cél: Kéz koordinált használata 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Íráskészség 

megalapozása. 

 

 

 

Ujjgyakorlatok. Kézizomzat fejlesztő gyakorlatok. 

Vonalvezetési gyakorlatok. 

Zongorázás, kopogás, tevékenységek apró tárgyakkal, 

tépésmozaik készítés. 

Ceruzával haladás ábrák, párhuzamosok között.  

Forma betöltése, kihagyása, színezés, határok betartásával. 

Színezés sötétre, halványra. 

 

Végezzen mindkét kézzel ügyesítő 

gyakorlatokat. 

Egyszerű ábrákat másoljon a 

tábláról. Szabad kézzel felismerhető 

ábrát rajzoljon. 

Gyakorolja a feladatokat. ügyesedő 

vonalvezetéssel, megfelelő 

ceruzafogással és nyomatékkal. 

 

 

Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Óraszám: 6 

Nevelési-fejlesztési cél: Egy pontra fixálás. Szemmel mozgó figura követése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Gurítás 

Dobás 

Építés 

Fűzés 

Rajzolás 

Festés 

Gombolás. 

Csomókötés 

Soralkotás 

Kép összeillesztése. 

  

Táblai ábrák célzása babzsákkal, papírrepülővel. 

Babaruhára, fűző-játékra, saját cipőre csomó kötése. 

Építés önállóan és minta után. Építőelemek pontos 

illesztése. 

Kártyák, dominó sorba rendezése vízszintes és 

függőleges irányban. 

Szétvágott kép, mesekocka elemeinek 

összeillesztése. 

Tudatosan próbálkozzon a megfelelő erővel, 

jó irányba való dobással. Képes legyen 

szimpla csomó kötésére, meghúzására kis 

segítséggel. Segítséggel próbálgassa a 

masni-kötést. Hozzon létre minta után stabil 

építményt különböző építőelemekből. 

Képes legyen segítséggel helymeghatározás 

alapján a megfelelő elemkiválasztására 

Illesszen össze két elemet, esetleges hibákat 

észlelje 
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Évfolyam: 4     3.2 Olvasás - írás 

5. Témakör: Íráselemek tanítása Óraszám: 7 

Nevelési-fejlesztési cél: Vonalrendszer megismerése, tájékozódás a vonalrendszerben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Kör-, kapu- és 

csészevonal 

Hurok- és 

horogvonalak. 

Íráselemek írása 

sorközbe. 

Íráselemek írása 

vonalrendszerbe. 

 

Kezdőpont 

Egyező irány, ellenkező 

irány fogalma. 

Sorköz, határvonal, 

kisebb, nagyobb, befér, 

kilóg. 

 

 

Íráselemek, egyszerű alakzatok nevei.  

Betűelemek felismerése ábrákban. 

Ábrák kiegészítése, betűelemekkel. 

Nyitott és zárt forma differenciálása. 

Kör-, kapu-, csésze-, hurok- és horog-vonal átírása, másolása. 

Rajz kiegészítése. 

Azonos írásjelek felismerése, jelölése, sor folytatása. 

Ismerkedés a vonalrendszerrel, vastag vonal megállapítása, 

megkezdett sor folytatása. 

 

Gyakorolja a betűelemek 

írását, ritmikus sor alkotását. 

Betűelemeket átírjon, 

differenciáljon, 

felismerhetően másoljon. 

Kövesse a helyes irányt írás 

során, a szó- és sorközöket 

segítséggel tartsa be. 

 

 

6. Témakör: Betűtanítás (e, v, u, ú, t, á, s, p) Óraszám: 25 

Nevelési-fejlesztési cél: Rövid-hosszú biztos elkülönítése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Hangkihallási gyakorlatok. 

Kezdőhang leválasztása 

Magánhangzók 

felismerése ajakállásról. 

Mássalhangzók tanulása 

hangutánzással 

Szógyűjtés adott hanggal 

Ismerkedés az új betűkkel 

Hang-betű egyeztetés. 

Magánhangzó, 

mássalhangzó 

Új betűk tanulása. 

Kezdőhang leválasztása, hang-betű egyeztetése. 

 

Ismerje fel a tanult betűt és 

kis segítséggel egyeztesse a 

megfelelő hanggal. 

Saját nevét ismerje fel 

segítséggel, keressen benne 

ismerős hangot és betűt. 
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Évfolyam: 4     3.2 Olvasás - írás 

7. Témakör: Olvasás Óraszám:25  

Nevelési-fejlesztési cél: Tanult betűk felismerése, szótagok összeolvasása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Betűfelismerés. 

Tárgykép-szótag 

egyeztetés ismert betűk 

alapján. 

Szótagolvasás 

Szógyűjtés kezdő 

szótaggal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 betűből álló nyitott-zárt szótagok és 3-2 betűből álló zárt-

nyitott szótagok olvasása. 

Szótag kirakása. 

Megadott betűkből szó kirakása. 

Hasonlóság, különbség konkrét példákon. 

Kép alapján hiányos szó megfejtése, hiányzó betű pótlása. 

Aktuális betű keresése újságban, utcai feliratokon. 

Képolvasás. 

Kép-szótag egyeztetése. 

Gyakorolja a tanult betűk 

összeolvasását. 

Segítséggel rakjon ki 3 betűs 

szótagot. 

Segítséggel tartsa be a betűk 

sorrendjét, a hibákat 

segítséggel javítsa. 

Gyakorolja a különböző 

jelölések alkalmazását. 

 

Évfolyam: 4.      3.2 Olvasás - írás 

8. Témakör: Írás Óraszám: 25 

Nevelési-fejlesztési cél: Betűformák helyes alakítása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Íráselemek  

Betűk írása sorközbe. 

Kétbetűs szavak írása. 

Betűk, szótagok, szavak 

másolása. 

Betűk, kétbetűs szavak 

írása diktálásra 

 

Sor, vastag vonal, 

margó, szóköz 

Szó, szótag 

Íráselemek ismétlése, gyakorlása 

Betűk írása egyenként, szóközzel. 

Kétbetűs szavak gyűjtése, írása 

Betű keresése nyomtatott szövegben. 

Másolás. 

Két betűs szavak kirakása, betűk megfordítása a (le-el, be-eb, 

lé-él). 

Megadott kezdőbetűvel tematikus szógyűjtés 

Ismerje fel és egyeztesse a 

betűket, hangokat. 

Pontosan, figyelmesen 

másoljon, az esetleges 

hibákat segítséggel javítsa. 

Gyakorolja az önálló 

munkavégzést és a közös 

ellenőrzést, javítást. 
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3.2 [Új] Olvasás-írás 5. évfolyam  
      (Magyar nyelv és irodalom) 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve alapján 

 

A tantárgy célja, hogy megalapozza és fejlessze az olvasás-írás elsajátításához és gyakorlásához 

szükséges alapkészségeket és a fogalmi gondolkodást, fejlessze a kommunikációs képességet, 

a grafomotorikát és az artikulációt. 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló esetében a pedagógusok feladata elérni, hogy az 

életkornak és az egyéni képességeknek megfelelő olvasási és írási technikák folyamatos 

fejlesztésével és alkalmazásával a tanuló legyen képes az információkat elemi szinten 

megszerezni, átadni, legyen képes könnyen érthető, rövid szöveg elolvasására, értelmezésére, 

néhány egyszerű gondolat leírására egyre kevesebb segítséggel. 

A tanulóval szemben támasztott elvárás, hogy folyamatosan legyen képes megismerni az 

olvasott és írott betűk, szavak, egyszerű mondatok jelentéstartalmát, váljon igénnyé az egyszerű 

írásos utasítások, figyelmeztetések, feliratok értelmezése, alakuljon ki a tevékenységek és 

információk piktogramos megjelenítésének értelmezési képessége, folyamatosan bővüljön a 

környezetben előforduló írásos utasítások megértése, követése. 

A képességeknek megfelelő szinten váljon igényévé az olvasási és írási tevékenységekkel 

összefüggő szabadidő eltöltés lehetőségeinek gyakorlása, alakuljon ki a környezet iránti 

érdeklődés, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvés. Az elsajátított olvasási 

technikával alakuljanak ki olyan képességek, amelyek hozzásegítik a tanulót a kommunikációs 

eszközök használatához, a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. 

Hivatalos iratok, űrlapok kitöltése során ismerje fel, segítséggel vagy önállóan alkalmazza 

személyes adatait, és védje azokat az illetéktelen használóktól. 

 

A tantárgy feladata valamennyi betűtípus megismertetése (kicsi-nagy, nyomtatott-írott), a 

feliratokon, számítógépes billentyűkön történő biztos eligazodás érdekében. 

A tantárgy jelentős szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a feladattudat és a feladattartás 

fejlesztésében, a helyes viselkedési szabályok megerősítésében és megtartásában, a tanuló saját 

és mások munkájának megóvására vonatkozó törekvésének kialakulásában, megbecsülésére 

nevelésében, valamint türelemre és kitartásra ösztönzésében.  

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés fejlesztését a magyar és az idegen nyelv közötti különbség 

felismerése, a téri orientációs ismeretek bővítése, a magyar népi mondókák és közmondások 

megismerése segíti. 

A családi életre nevelést segíti a saját név felismerése, a családtagok nevének ismerete, 

vezetéknév és utónév azonosságainak és különbségének és ezek okainak tisztázása, valamint 

egyszerű köszöntő szöveg írásával felkészülés az aktuális családi ünnepekre. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelést megalapozza a tanuló hivatalos személyi 

adatainak és azok alkalmazásának megismerése, az aláírás jelentőségének megtanítása. 

 

  Témakörök Javasolt óraszám 

1. Beszédfejlesztés 20 

2. Térorientációs gyakorlatok 20 

3. Betűtanítás 44 

4. Olvasás 20 

5. Írás 20 

6. Értő olvasás 20 

Összesen 144 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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Évfolyam: 5. 

1. Témakör: Beszédfejlesztés. Tantárgy: olvasás-írás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Vizuális és verbális emlékezet fejlesztése. 

Gondolatok, szavak kifejezése verbális vagy nonverbális jelekkel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Helyes artikuláció gyakorlása, hanglejtés, 

hangerő, stílus. 

 

Logopédiai gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. Szappanbuborék fújása. 

 

Folyamatos, nyugodt, érthető beszéd, hibák 

spontán javítása. 

 

Mondatalkotás megadott szóval, mondatalkotás 

képről. 

 

Tematikus szógyűjtés, mondatalkotás adott 

szavakból. 

 

Egyénileg és csoportosan fellépni az iskolai 

ünnepélyeken. 

 

Szókincsbővítés. 

 

Eseményképhez történet kitalálása, majd 

elmondása közösen. 

 

Beszámoló átélt eseményekről 

Személyi adatok gyakorlása 

 

Teljes nevének, lakcímének másolása Legfontosabb adatait ismerni 

Mondat bővítése újabb és újabb bővítményekkel Mondat bővítése újabb és újabb 

bővítményekkel. 

Mondat többféle befejezése. 

 

A kérdezés és felelés formai- és tartalmi 

követelményeit betartani. 

 

Fogalmak: Különböző kedélyállapotok. Napló. Személyi adatok. Régen, most, majd (igeidők). Kérdő névmások. Kérdezés és felelés, társalgás. 
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Évfolyam: 5. 

2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 20 

Alak – háttér elkülönítése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Téri helyzetek transzformálása síkra. Tájékozódás az iskola alaprajzán. Útvonal 

együttes bejárása, berajzolása. 

 

 

Puzzle kirakása Elem helyének megkeresése, forgatás, 

illesztés. 

A tanuló ügyességének megfelelő játékokat 

tudatosan (nem próba-szerencse alapon) 

Távolság becslése, ellenőrzése. 

 

Tárgyak elhelyezése közelebb, távolabb. 

 

Az árnyaltabb helymeghatározásokat 

megérteni és alkalmazni. 

 

Játékos feladatok. 

 

Tűz-víz játék. 

 

Szabályokat megérteni 

 

Helymeghatározások. 

 

Tárgy elrejtése, megtalálása. 

 

Helymeghatározásokat elvégezni különböző 

pontokhoz viszonyítva. 

 

Tájékozódás 4×4-es táblázatban. 

 

Egyszerű ábrák rajzolása a megfelelő helyre. 

Térbeli helyzetek megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Szabályokat megérteni, keresztrejtvényt 

önállóan kitölteni. 

Függőlegesen írt feliratot felismerni, 

összeolvasni 

 

Fogalmak: Le-fel, jobbra-balra (közlekedés). Csere, helycsere. Közel, távolabb, innen, túl… 

Oszlopok, sorok számozása, sorok, széle, közepe, önálló munka, önálló ellenőrzés, türelem, kitartás, vízszintes és függőleges feliratok, 

keresztrejtvény. 
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Évfolyam: 5. 

3. Témakör: Betűtanítás Tantárgy: olvasás-írás  Óraszám: 44 

Nevelési fejlesztési cél: Betűismertetések, szóképzés (szűkítés, bővítés) műveleteinek végzése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Új betű ismertetése. 

 

Betű kiemelése, hangoztatása, írása, olvasása, 

kapcsolása. 

 

Az új betűt felismerni, írni, és összeolvasni a 

korábban tanultakkal.  

 

Szótagok, szavak kirakása. 

 

Azonos szótaggal kezdődő szavak gyűjtése, 

értelmezése. 

Szavak kirakása közösen, minta után, 

diktálásra, önállóan 

 

Szavakat analizálni, betűket kapcsolni, 

összeolvasni. 

 

Hiányzó betűk, szótagok pótlása. 

 

Hiányzó betűk, szótagok felfedezése, pótlása.  

 

Munkákat ellenőrizni, hibákat megtalálni, és 

megfelelően javítani segítséggel. 

 

Két szótagú szavak írása. 

 

 

Szavak másolása, diktálás után írása, hibák 

észrevétele, javítása. 

Szavak kiegészítése raggal, jellel (szavak 

értelmének megváltoztatása). 

 

 

Szavak jelentésmódosulásait észlelni, és a 

változást megfogalmazni. 

 

Nevek, mondatkezdő betűk jelölése. 

 

Városok nevének gyűjtése a térképről 

 Nagybetűk keresése újságban, könyvben 

Tulajdonnevek és köznevek közti különbséget 

megérteni. 

 

 

Játék a betűkkel. 

 

Anagramma kirakása (retek, teker, keret stb.), 

valamennyi változat leírása emlékezetből. 

Keresztrejtvény, találós kérdés stb. 

Érdeklődni a környezet iránt, önállóan 

tájékozódni; „felfedezések” a térképen. 

Fejtörőket, rejtvényeket megoldani. 

Fogalmak: Szavak tartalma, alakja. Azonos alakú szavak, rokon értelmű szavak. Szavak igekötővel, kezdő szótag, végződés.Szabály (mit írnánk 

nagybetűvel?). Tulajdonnevek írásának szabályai. Mondat meghatározása, fajtái. Különböző érzelmek. „Miért?” (Szomorú, sír, vidám, nevet stb.). 

Törd a fejed! Ki tud többet? –vetélkedő. 
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Évfolyam: 5. 

4. Témakör: Olvasás Tantárgy: olvasás-írás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Az írásjelek figyelembevételével olvasás. 

Kijelentés, kérés, kérdés megkülönböztetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Hangok és betűk egyeztetése. 

 

Hangok alapján betűk kirakása.  

olvasása. 
3-4 betűs szót kirakni és leírni hallás után.  

Szavak olvasása, szókép és tárgyak 

egyeztetése. 

 

Szavak, tárgyak és képek egyeztetése 

Egyeztetések a tanterem tárgyaival, tárgy- és 

szóképekkel. 

Tőmondatokat (szükség esetén segítséggel) 

olvasni.  

Versek, mondókák, szövegek tanulása. 

 

Hallás után tanult vers írott formájában betűk, 

szavak keresése. 

 

Szövegeket megtanulni, felmondani. 

elolvasni. 

Rövid mondatok olvasása, értelmezése. 

Kijelentő, óhajtó, kérdő mondat. 

 

Kétszavas mondatok olvasása, alkotása, 

értelmezése mondatvégi írásjel figyelembe 

vételével. 

Rövid mondatot önállóan olvasni, értelmezni. 

Pont, kérdőjel, felkiáltójel értelmezése. 

 

Eseményképek sorba rendezése, magyarázása. 

 

Cselekvések megnevezése, időrendjük 

megállapítása. 
Képsorról összefüggő mondatokat alkotni 

Önálló munkavégzés, reális önértékelés 

Összetett mondatok befejezése „pedig”, „de”, 

„mert” kötőszavak után. 
Hibás állítások javítása, félmondatok értelmes 

összeillesztése. 

Ok-okozati viszonyokat, összefüggéseket 

felismerni.  
 

Feliratok olvasása az utcán. 

 

 

Ismert utcanevek, üzletek, középületek 

nevének olvasása 

 

A település, lakóhely ismert épületeinek 

feliratait elolvasni. 

Fogalmak: Kösd össze! Karikázd be! Utasítások. Hang – betű. Szó, mondat, pont, nagybetű. Múlt, jelen és jövő idejű cselekvések. Előbb, később, 

ok, előzmény, következmény. Hely, helyszín (Válaszok hol? kérdésre, helymeghatározások – szóvégződések (helyragok). 
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Évfolyam: 5. 

5. Témakör: Írás Tantárgy: olvasás-írás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Kis- és nagybetűk differenciálása. 

Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott betű). 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Betűk írása sorközbe, vonalrendszerbe. 

 

Betűformák gyakorlása. 

 
A betűk írása során a tanuló figyelmét, 

önállóságát, feladattudatát, kitartását és 

koncentrációkészségét fejleszteni. 
Szavak másolása. 

 

Meghatározott szó keresése könyvből. 

Másolás, ellenőrzés, javítás. 

Rendezett füzet, javuló betűformák önálló 

feladatvégzéskor. 

Írás, diktálás után. 

 

Mondat diktálása szavanként, visszaolvasása 

mondatként. 

 

A betűk írása során a tanuló figyelmét, 

önállóságát, feladattudatát, kitartását és 

koncentrációkészségét fejleszteni. 
Rövid mondatok másolása. 

 

Másolás tábláról, megjelölt mondat másolása 

 könyvből 

Hiányos mondat kiegészítése szóban. 

Rövid szövegből egy-egy mondat kiemelése, 

értelmezése. 

 

Puzzle kirakása. 

 

Elemek egyenkénti megfigyelése, beillesztése 

önállóan. 
Türelmes, kitartó feladatmegoldás 

Kezdőbetűk jelölése Mondat hangsúlyozása és megfelelő írásjel 

alkalmazása. 

Rendezett füzet, javuló betűformák önálló 

feladatvégzéskor. 

Rövid olvasmány olvasása, értelmezése. 

 

Több mondatos olvasmány váltott olvasása Olvasmány tartalmának elmondása kérdések 

segítségével. 

Fogalmak: Névelő. Mondat fajtái: . ? ! alkalmazásai. Mondat szabályai szóban, írásban. Mondat eleje, vége. Tartalom, szereplők. Betűk, szavak, 

sorok távolsága. Szabályos, szabálytalan formák. Se több, se kevesebb! 
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Évfolyam: 5. 

6. Témakör: Értő olvasás Tantárgy: olvasás-írás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Szavak, szövegek képhez rendelése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Rövid történet olvasása, értelmezése. 

 

Történet olvasása, értelmezése mondatonként 

és egészében. 
Események összefüggéseit megérteni és 

elmondani saját szavaival. 
Utcai feliratok, eligazító táblák. 

 

Séta közben feliratok, plakátok, hirdetések 

olvasása. 
Feliratokat értelmezni kis segítséggel 

Információk, hirdetések. 

 

Árukatalógus nézegetése, olvasgatása, 

termékek csoportosítása. 

Árak összehasonlítása 

Az árufajták értékét összehasonlítani 

segítséggel. 

Ételreceptek. 

 

Zacskós leves készítése a leírt útmutató 

alapján, a leírtak betartása. 

Ételreceptből alapanyagokat, mennyiségeket 

kiemelni rákérdezésre. 

Fogalmak: Termékek, események, időpontok, olcsó, drága, hozzávaló, főzési idő, forrás, keverés, lassú tűzön. 
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3.2 [Új] Olvasás-írás 6. évfolyam 
       (Magyar nyelv és irodalom) 

 

Célok:  

 Beszédfejlesztés, szókincset folyamatosan bővíteni. 

 A kiejtést, beszédtempót és hanghordozást folyamatosan korrigálni. 

 A bővülő betűkészlettel egyre hosszabb szavakat, mondatokat írni, olvasni, értelmezni. 

 A kis-és nagy betűket ismerni, egyeztetni, megnevezni. 

 

Feladatok: 

 Logopédiai és kommunikációs gyakorlatok, új betűk tanítása, hang-betűegyeztetések. 

 Szavak, rövid mondatok önálló írása, elemzése, kiegészítése, értelmének 

megváltoztatása. 

 A mondatalkotás szabályainak betartásával önálló feladatok megoldása (kérdés, válasz, 

kiegészítés). 

 Természetességre törekvés az írás és az olvasás alkalmazásában, a mindennapi életben. 

 A hangok meghallásával, szóelemzéssel önálló írás gyakorlása egyre magasabb szinten. 

 

 Elvárt teljesítmény: 

 Irányítással ismerje fel a tanult betűket, rövid szavakat önállóan írjon le. 

 Irányítással olvasson ki szavakat, rövid mondatokat. 

 Segítséggel alkosson rövid mondatokat és írja le azokat a mondatalkotás szabályainak 

betartásával. 

 Érdeklődjön a környezetében fellelhető írásos információk iránt. 

 Együttműködéssel fogalmazzon meg és írjon le rövid mondatokat. 
 

Heti óraszám: 4 óra 

 

 Témakörök Javasolt óraszám 

1. Beszédfejlesztés 20 

2. Térorientációs gyakorlatok 20 

3. Betűtanítás 44 

4. Olvasás 20 

5. Írás 20 

6. Értő olvasás 20 

 Összesen  144 
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6. Évfolyam  

1. Témakör: Beszédfejlesztés Tantárgy: olvasás-írás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Vizuális és verbális emlékezet fejlesztése. 

Gondolatok, szavak kifejezése verbális vagy nonverbális jelekkel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Helyes artikuláció gyakorlása, hanglejtés, 

hangerő, stílus. 

 

Logopédiai gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. Szappanbuborék fújása. 

 

Folyamatos, nyugodt, érthető beszéd, hibák 

spontán javítása. 

 

Mondatalkotás megadott szóval, mondatalkotás 

képről. 

 

Tematikus szógyűjtés, mondatalkotás adott 

szavakból. 

 

Egyénileg és csoportosan fellépni az iskolai 

ünnepélyeken. 

 

Szókincsbővítés. 

 

Eseményképhez történet kitalálása, majd 

elmondása közösen. 

 

Beszámoló átélt eseményekről 

Személyi adatok gyakorlása 

 

Teljes nevének, lakcímének másolása Legfontosabb adatait ismerni 

Mondat bővítése újabb és újabb bővítményekkel Mondat bővítése újabb és újabb 

bővítményekkel. 

Mondat többféle befejezése. 

 

A kérdezés és felelés formai- és tartalmi 

követelményeit betartani. 

 

Fogalmak: Különböző kedélyállapotok. Napló. Személyi adatok. Régen, most, majd (igeidők). Kérdő névmások. Kérdezés és felelés, társalgás. 
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2. Témakör: Térorientációs gyakorlatok Tantárgy: Olvasás-írás Óraszám: 20 

Alak – háttér elkülönítése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Téri helyzetek transzformálása síkra. Tájékozódás az iskola alaprajzán. Útvonal 

együttes bejárása, berajzolása. 

 

 

Puzzle kirakása Elem helyének megkeresése, forgatás, 

illesztés. 

A tanuló ügyességének megfelelő játékokat 

tudatosan (nem próba-szerencse alapon) 

Távolság becslése, ellenőrzése. 

 

Tárgyak elhelyezése közelebb, távolabb. 

 

Az árnyaltabb helymeghatározásokat 

megérteni és alkalmazni. 

 

Játékos feladatok. 

 

Tűz-víz játék. 

 

Szabályokat megérteni 

 

Helymeghatározások. 

 

Tárgy elrejtése, megtalálása. 

 

Helymeghatározásokat elvégezni különböző 

pontokhoz viszonyítva. 

 

Tájékozódás 4×4-es táblázatban. 

 

Egyszerű ábrák rajzolása a megfelelő helyre. 

Térbeli helyzetek megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Szabályokat megérteni, keresztrejtvényt 

önállóan kitölteni. 

Függőlegesen írt feliratot felismerni, 

összeolvasni 

 

Fogalmak: Le-fel, jobbra-balra (közlekedés). Csere, helycsere. Közel, távolabb, innen, túl… 

Oszlopok, sorok számozása, sorok, széle, közepe, önálló munka, önálló ellenőrzés, türelem, kitartás, vízszintes és függőleges feliratok, 

keresztrejtvény. 
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3. Témakör: Betűtanítás Tantárgy: olvasás-írás  Óraszám: 44 

Nevelési fejlesztési cél: Betűismertetések, szóképzés (szűkítés, bővítés) műveleteinek végzése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Új betű ismertetése. 

 

Betű kiemelése, hangoztatása, írása, olvasása, 

kapcsolása. 

 

Az új betűt felismerni, írni, és összeolvasni a 

korábban tanultakkal.  

 

Szótagok, szavak kirakása. 

 

Azonos szótaggal kezdődő szavak gyűjtése, 

értelmezése. 

Szavak kirakása közösen, minta után, 

diktálásra, önállóan 

 

Szavakat analizálni, betűket kapcsolni, 

összeolvasni. 

 

Hiányzó betűk, szótagok pótlása. 

 

Hiányzó betűk, szótagok felfedezése, pótlása.  

 

Munkákat ellenőrizni, hibákat megtalálni, és 

megfelelően javítani segítséggel. 

 

Két szótagú szavak írása. 

 

 

Szavak másolása, diktálás után írása, hibák 

észrevétele, javítása. 

Szavak kiegészítése raggal, jellel (szavak 

értelmének megváltoztatása). 

 

 

Szavak jelentésmódosulásait észlelni, és a 

változást megfogalmazni. 

 

Nevek, mondatkezdő betűk jelölése. 

 

Városok nevének gyűjtése a térképről 

 Nagybetűk keresése újságban, könyvben 

Tulajdonnevek és köznevek közti különbséget 

megérteni. 

 

 

Játék a betűkkel. 

 

Anagramma kirakása (retek, teker, keret stb.), 

valamennyi változat leírása emlékezetből. 

Keresztrejtvény, találós kérdés stb. 

Érdeklődni a környezet iránt, önállóan 

tájékozódni; „felfedezések” a térképen. 

Fejtörőket, rejtvényeket megoldani. 

Fogalmak: Szavak tartalma, alakja. Azonos alakú szavak, rokon értelmű szavak. Szavak igekötővel, kezdő szótag, végződés.Szabály (mit írnánk 

nagybetűvel?). Tulajdonnevek írásának szabályai. Mondat meghatározása, fajtái. Különböző érzelmek. „Miért?” (Szomorú, sír, vidám, nevet stb.). 

Törd a fejed! Ki tud többet? –vetélkedő. 
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4. Témakör: Olvasás Tantárgy: olvasás-írás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Az írásjelek figyelembevételével olvasás. 

Kijelentés, kérés, kérdés megkülönböztetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Hangok és betűk egyeztetése. 

 

Hangok alapján betűk kirakása.  

olvasása. 
3-4 betűs szót kirakni és leírni hallás után.  

Szavak olvasása, szókép és tárgyak 

egyeztetése. 

 

Szavak, tárgyak és képek egyeztetése 

Egyeztetések a tanterem tárgyaival, tárgy- és 

szóképekkel. 

Tőmondatokat (szükség esetén segítséggel) 

olvasni.  

Versek, mondókák, szövegek tanulása. 

 

Hallás után tanult vers írott formájában betűk, 

szavak keresése. 

 

Szövegeket megtanulni, felmondani. 

elolvasni. 

Rövid mondatok olvasása, értelmezése. 

Kijelentő, óhajtó, kérdő mondat. 

 

Kétszavas mondatok olvasása, alkotása, 

értelmezése mondatvégi írásjel figyelembe 

vételével. 

Rövid mondatot önállóan olvasni, értelmezni. 

Pont, kérdőjel, felkiáltójel értelmezése. 

 

Eseményképek sorba rendezése, magyarázása. 

 

Cselekvések megnevezése, időrendjük 

megállapítása. 
Képsorról összefüggő mondatokat alkotni 

Önálló munkavégzés, reális önértékelés 

Összetett mondatok befejezése „pedig”, „de”, 

„mert” kötőszavak után. 
Hibás állítások javítása, félmondatok értelmes 

összeillesztése. 

Ok-okozati viszonyokat, összefüggéseket 

felismerni.  
 

Feliratok olvasása az utcán. 

 

 

Ismert utcanevek, üzletek, középületek 

nevének olvasása 

 

A település, lakóhely ismert épületeinek 

feliratait elolvasni. 

Fogalmak: Kösd össze! Karikázd be! Utasítások. Hang – betű. Szó, mondat, pont, nagybetű. Múlt, jelen és jövő idejű cselekvések. Előbb, később, 

ok, előzmény, következmény. Hely, helyszín (Válaszok hol? kérdésre, helymeghatározások – szóvégződések (helyragok). 
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5. Témakör: Írás Tantárgy: olvasás-írás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Kis- és nagybetűk differenciálása. 

Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott betű). 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Betűk írása sorközbe, vonalrendszerbe. 

 

Betűformák gyakorlása. 

 
A betűk írása során a tanuló figyelmét, 

önállóságát, feladattudatát, kitartását és 

koncentrációkészségét fejleszteni. 
Szavak másolása. 

 

Meghatározott szó keresése könyvből. 

Másolás, ellenőrzés, javítás. 

Rendezett füzet, javuló betűformák önálló 

feladatvégzéskor. 

Írás, diktálás után. 

 

Mondat diktálása szavanként, visszaolvasása 

mondatként. 

 

A betűk írása során a tanuló figyelmét, 

önállóságát, feladattudatát, kitartását és 

koncentrációkészségét fejleszteni. 
Rövid mondatok másolása. 

 

Másolás tábláról, megjelölt mondat másolása 

 könyvből 

Hiányos mondat kiegészítése szóban. 

Rövid szövegből egy-egy mondat kiemelése, 

értelmezése. 

 

Puzzle kirakása. 

 

Elemek egyenkénti megfigyelése, beillesztése 

önállóan. 
Türelmes, kitartó feladatmegoldás 

Kezdőbetűk jelölése Mondat hangsúlyozása és megfelelő írásjel 

alkalmazása. 

Rendezett füzet, javuló betűformák önálló 

feladatvégzéskor. 

Rövid olvasmány olvasása, értelmezése. 

 

Több mondatos olvasmány váltott olvasása Olvasmány tartalmának elmondása kérdések 

segítségével. 

Fogalmak: Névelő. Mondat fajtái: . ? ! alkalmazásai. Mondat szabályai szóban, írásban. Mondat eleje, vége. Tartalom, szereplők. Betűk, szavak, 

sorok távolsága. Szabályos, szabálytalan formák. Se több, se kevesebb! 
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6. Témakör: Értő olvasás Tantárgy: olvasás-írás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Szavak, szövegek képhez rendelése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Rövid történet olvasása, értelmezése. 

 

Történet olvasása, értelmezése mondatonként 

és egészében. 
Események összefüggéseit megérteni és 

elmondani saját szavaival. 
Utcai feliratok, eligazító táblák. 

 

Séta közben feliratok, plakátok, hirdetések 

olvasása. 
Feliratokat értelmezni kis segítséggel 

Információk, hirdetések. 

 

Árukatalógus nézegetése, olvasgatása, 

termékek csoportosítása. 

Árak összehasonlítása 

Az árufajták értékét összehasonlítani 

segítséggel. 

Ételreceptek. 

 

Zacskós leves készítése a leírt útmutató 

alapján, a leírtak betartása. 

Ételreceptből alapanyagokat, mennyiségeket 

kiemelni rákérdezésre. 

Fogalmak: Termékek, események, időpontok, olcsó, drága, hozzávaló, főzési idő, forrás, keverés, lassú tűzön. 
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Évfolyam 7-8. 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret  

Évfolyam 7. 8. 

Heti óraszám 2+1 2+1 

Éves óraszám 72+36 72+36 

 

Heti óraszám a nevelőtestület döntése alapján: 3 órat 

Témakörök 

Témakör / Évfolyam 7. 8. 

1. Betűtanítás 32 22 

2. Olvasás  34 32 

3. Írás 21 27 

4. Értő olvasás 21 27 

Összesen 108 108 

 

 

Évfolyam: 7. 

Célok: 

 Az olvasás és írás minden területén az önállóságot fokozni. 

 Az olvasást, mint információs eszközt spontán módon felhasználni a gyakorlatban. 

 Önállóan eligazodni írásos anyagokban (telefonkönyv, tv-újág, naptár, feliratok stb.). 

 

Feladatok: 

 A betűkészlet további növelése, a helyes meghallás, kiejtés és leírás folyamatos 

gyakorlása. 

 Rövid mondatok önálló olvasása, értelmezése. 

 Nyelvi játékok, rejtvények, személyre szabott feladatok elvégzése a tanulók értelmi 

szintjének megfelelően. 

 A kulturált kommunikáció minden formájának gyakorlása különböző élethelyzetekben. 

 A rendezett külalakú, olvasható írás tempójának folyamatos gyorsítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Segítséggel ismerje fel az összes betűt, rövid mondatokat olvasson ki, értelmezzen. 

 Együttműködéssel rövid, adekvát választ adjon írásban, az írásban feltett kérdésekre. 

 Segítséggel ismerje fel, és megfelelően ismerje fel a különböző betűalakokat, 

írásmódokat, együttműködéssel ismerjen fel 1-2 közismert rövidítést. 

 Egyéni képességeinek megfelelően tartsa be a helyesírás elemi szabályait. 
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Évfolyam: 7.     3.2 Olvasás - írás 

1. Témakör: Betűtanítás (cs, gy, zs, ty, ly, x, y, w) Óraszám: 32 

Nevelési-fejlesztési cél: Kisbetűk nyomtatott és írott alakjának biztos felismerése. 

Ismeretek Elvárt 

fogalmak 

Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Hangkihallási gyakorlatok. 

Kezdőhang leválasztása 

Magánhangzók 

felismerése ajakállásról. 

Mássalhangzók tanulása 

hangutánzással 

Szógyűjtés adott hanggal 

Ismerkedés az új betűkkel 

Hang-betű egyeztetés. 

Játék a betűkkel. 

 

ABC sorrend 

 

 

 

 

 

 

Új betűk tanulása. 

Kezdőhang leválasztása, hang-betű egyeztetése. 

Hiányzó kettős betűk szó elején, közepén, végén. 

Tematikus szógyűjtés az új betűkkel, szavak írása tetszés szerint. 

Szólánc (cipő/ősz/száj/játék/kanál stb.). 

Keresztrejtvény.  

Mit visz a kishajó?  

Betűk helye a teljes ABC-ben, szavak, nevek ABC rendbe rakása. 

 

Ismerje fel és alkalmazza a 

tanult betűket. 

 

Tudjon három tulajdonnevet 

kis segítséggel ABC 

sorrendbe rakni. 
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Évfolyam: 7.     3.2 Olvasás - írás 

2. Témakör: Olvasás Óraszám: 34 

Nevelési-fejlesztési cél: Olvasott szöveg megértése, kérdések megfogalmazása rövid szöveg alapján. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Szavakból mondatok 

összerakása, olvasása. 

Fokozatosan bővülő 

egyszerű mondatok 

olvasása. 

Néma olvasás. 

Óhajtó mondat. 

 

Hangsúlyozás, kiejtés. 

 

Szótagolás, elemzés, 

összetett szó  

 

 

 

Mondat végigolvasása. 

Hosszú, összetett, mássalhangzó-torlódásos és 

ismeretlen szavak olvasása, elemzése. 

Szavak néma olvasása, megjegyzése. 

Felsorolásból meghatározott elemek hangos 

olvasása. 

Kis segítséggel olvasson egyszerű szöveget. 

Fokozódó önállósággal értse meg a feladatot, 

az olvasási tevékenység váljon számára 

megszokottá. 

Gyakorolja egyszerű szavak analizálását, a 

betű hiányának érzékelését, pótlását. 

Fokozódó önállósággal fedezze fel a hibát a 

rosszul kirakott szóban. 

 

 

Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Írás Óraszám: 21 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyéni, olvasható, rendezett íráskép kialakítása. 

Ismeretek Elvárt 

fogalmak 

Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Betűírás füzetbe, vonalközbe 

Hosszú mássalhangzók írása 

Kétjegyű mássalhangzók 

gyakorlása 

Üdvözlőlap írása 

Hasonló betűk differenciálása 

Betűméret-, 

típus. 

Helyesírás 

 

Új betűk írása szóköz betartásával. 

Elhelyezésük segédvonal nélküli vonalközbe. 

Meghatározott kettős betűt tartalmazó szavak 

keresése, másolása hosszabb szövegből. 

Üdvözlőlapok nézegetése, saját üdvözlőlap 

tervezése. 

Diktált szavak írása megadott betű szerinti 

oszlopba. 

Törekedjen betűformáinak és füzete rendezett 

külalakjának megtartására, javítására. 

Írjon le kis segítséggel kétjegyű mássalhangzót 

tartalmazó rövid mondatot  

Írjon szavakat szókezdő kétjegyű 

mássalhangzóval. 

Egyéni képességeihez mérten írjon meg 

üdvözlőlapot kiválasztott minta alapján 

Alkalmazza a kettős betűket. 
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Évfolyam: 7.     3.2 Olvasás - írás 

4. Témakör: Értő olvasás Óraszám: 21 

Nevelési-fejlesztési cél: Az olvasottak globális felfogása kis segítséggel. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Újságolvasás 

Receptolvasás 

Meseolvasás 

Írásos 

információhordozók  

Igék keresése 

szövegben, igeidők 

értelmezése. 

 

Hír 

Összetevők, 

Szereplők, történet, 

előzmény, 

következmény 

Információ 

Pótold! 

Néma olvasás/Olvasd el 

magadban! 

Cselekvés, cselekszik 

 

Olvasottak megbeszélése, értelmezése segítséggel. 

A közvetlen környezetben található írott információ 

megkeresése, utca névtáblán, boltban, termékek 

csomagolásán, stb.   

Hiányos szavakba odaillő betűk kiválasztása, beillesztése 

segítséggel. 

Írásbeli utasítások néma teljesítése segítséggel. 

Igék felismerése kis segítséggel rövid mondatokban, az igék 

átfogalmazása múlt és jelen időbe segítséggel. 

 

 

Törekedjen az írás, mint 

kommunikációs eszközt 

értelmezésére, alkalmazására. 

Alakuljon igénye az írott 

információ megszerzésére. 

Törekedjen szavak önálló 

összeolvasására. 

Ismerje meg a pontosság 

jelentőségét az olvasás és 

írása során.  

Válasszon ki szövegből 

cselekvést jelentő szavakat.  
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Évfolyam: 8. 

 

 

Célok: 

 

 Az érdeklődést, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvéseket kialakítani, 

elősegíteni. 

 Az értő olvasás készségét megszerezni, továbbfejleszteni, spontán alkalmazni a 

mindennapi életben. 

 Az olvasást és az írást, mint információs eszközt beépíteni a tanuló eszköztárába. 

 Az íráskészséget spontán módon alkalmazni. 

 

 

Feladatok: 

 

 Néma olvasás, szöveg értelmezése, tartalom megfogalmazása, lényeg kiemelése, 

elmondása. 

 A kommunikációs készség fejlesztése a beszédkészség, az írás és az olvasás terén. 

 Szó- és betűrejtvények, szórakoztató feladatok, keresztrejtvény megfejtése. 

 Írásban adott utasítások elvégzése.  

 Írásbeli kérdésekre a válaszok önálló megfogalmazása, leírása. 

 Önálló levélírás, űrlap kitöltése személyi adatokkal. 

 

 

Elvárt teljesítmény: 

 

 Együttműködéssel legyen képes a mindennapi életben adódó olvasási feladatok 

megoldására. 

 Együttműködéssel írjon meg - értékelhető tartalommal –. néhány mondatos levelet. 

 Segítséggel tartsa be a helyesírás elemi szabályait, használja helyesen az írásjeleket, 

törekedjen a rendezett külalakra. 

 Segítséggel épüljön be az olvasás az eltöltött szabadidős-tevékenységek sorába. 

 Együttműködéssel legyen képes a környezeti elvárásoknak megfelelő, alapvető írásos 

feladatot megoldani 
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Évfolyam: 8.     3.2 Olvasás - írás 

1. Témakör: Betűtanítás (nagybetűk tanítása) Óraszám: 22 

Nevelési-fejlesztési cél: Nagybetűk nyomtatott és írott alakjának biztos felismerése. Teljes ABC megismerése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Nagybetűk  

Játék a betűkkel 

 

Nagybetű 

Billentyű 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagybetűk írott, nyomtatott formájának megismerése, 

egyeztetés a kisbetűs párjával. 

Város- személy- utca- és intézmény-nevek másolása térképről, 

telefonkönyvből. 

Nagybetűk gyakorlása. 

Gépelés: írás a billentyűzeten 

Szópóker, közös fejtörő játék. Keresztrejtvény. Mit visz a 

kishajó? 

Tanult betűk gépelése. 

Nagybetűs feliratok megfigyelése utcán. 

 

Ismerkedjen meg a nagybetűk 

írott és nyomtatott alakjával. 

Gyakrabban használt 

tulajdonneveket 

(nagybetűvel) írja. 

Képes legyen 1-2 próbajáték 

után szójáték-versenyben 

részt venni a szabályok 

betartásával. 

 

 

Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Olvasás Óraszám: 32 

Nevelési-fejlesztési cél: Olvasott szöveg megértése, kérdések megfogalmazása rövid szöveg alapján. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Mondatok olvasása, 

értelmezése. 

Két összetartozó 

mondat olvasása. 

Hiányzó szövegrészek 

Néma olvasás. 

Tájékoztató szöveg 

olvasása. 

 

 

 

Szöveg hosszának növelése a mondatokkal. 

Hiányos mondatok olvasása, befejezése kép alapján. 

Kérdőszavak a hiányzó mondatrészekre. 

Válasz alapján következtetés a kérdésre. 

Némán elolvasott kérdésre hangos válasz. 

 

 

 

Gyakoroljon kérdő mondat 

önálló megfogalmazását. 

Vegyen részt aktívan közös 

feladatmegoldásban. 

Gyakorolja az olvasott 

információ megértését, 

alkalmazását. 
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Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Írás Óraszám: 27 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyéni, olvasható, rendezett íráskép kialakítása. 

Ismeretek Elvárt 

fogalmak 

Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Nagybetűk írása sorközbe. 

Nevek másolása naptárból. 

Szó kiemelése 

nagybetűvel. 

Tulajdonnevek 

felismerése, nagybetűs 

írása. 

 Kicsihez megfelelő nagybetű párosítása. 

Kinek van ma névnapja? (dátumok alapján név keresése, másolása). 

Plakát készítése, egyes szavak csupa nagybetűs írása. 

Nagybetűs információs táblák készítése (KIJÁRAT, ZÁRVA, 8. 

CSOPORT, stb.). 

Diktált szavak között illetve szövegben tulajdonnév önálló felismerése, 

írása. 

Eligazodás a gyermeklexikonban. 

Élelmiszerek csomagolásán olvasható szöveg elolvasása, értelmezése. 

Gyermeklexikon címszavainak olvasása, megbeszélése, másolása. 

Egyeztessen kis-és 

nagybetűket. 

Képes legyen eligazodni a 

naptárban és a megfelelő 

nevet helyesen leírni. 

Tervezzen plakátot. 

A tulajdonneveket kis 

segítséggel ismerje fel, írja 

nagybetűvel tollbamondás 

során. 
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Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Értő olvasás Óraszám: 27 

Nevelési-fejlesztési cél: Az olvasottak globális felfogása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Meseolvasás  

Versolvasás 

Újságolvasás 

Tv híradó megnézése 

Közkeletű idegen 

szavak, idegen nyelv 

Rövidítések, 

mozaikszavak 

Igék keresése 

szövegben, igeidők 

értelmezése.  

Ok, okozat, eredmény.  

Szereplők, külső és 

belső tulajdonságok 

Külföldi, belföldi hírek, 

közlemények. 

Az ország tájai. 

Magyar, külföldi, 

anyanyelv, idegen 

nyelv. 

Mese, vers közös olvasása, dramatizálása. 

A hírek végighallgatása csendben. Felidézésének ellenőrzése, 

videóval. 

Rövid hír megnézése, kikeresése újságban/interneten, 

értelmezése segítséggel. Szerepjáték: tv bemondó, hírolvasó, 

időjárás-jelentő. Rövid híradások értelmezése kis segítséggel. 

Képaláírások értelmezése kis segítséggel. 

Idegen nyelvű műsorok nézése a TV-ben. 

Idegen szavak keresése, magyarázata  

Hiányos szavakba betűk beillesztése. 

Szavak értelmének megváltoztatása egy-egy betű cseréjével. 

Írásbeli utasítások néma teljesítése. 

Igék felismerése segítséggel rövid mondatokban, az igék 

átfogalmazása múlt, jelen és jövő időbe segítséggel. 

Egyéni képességeihez mérten 

olvasási gyakorlata 

illeszkedjen az eltöltött 

szabadidős tevékenységek 

sorába, legyen igénye, hogy 

olvasási-írási készségét 

információszerzésre, 

szórakozásra alkalmazza. 

Aktívan vegyen részt 

dramatizált mese egybefüggő 

eljátszásában. 

Rövid híreket mondjon el 

néhány szóban. 

Ismerjen fel közismert 

rövidítéseket 
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3.2.1 Taneszköz-lista az Olvasás-írás tantárgyhoz 

 

Hangszerek: dob, csörgő, triangulum, stb. 

Játékszerek: baba, babaruha, szerszámok 

Gyöngy, 

Pötyi játék, 

Papír, 

Gyurma,  

Agyag  

Pálcika  

Labda,  

Kockák  

Dominó dobozba  

Fűzőtábla  

Spárgára  

Mozaikjáték   

Nyomda  

Ecsettel.  

Szivacs,  

Tárgyképek, eseményképek,  

Homok,  

Drót,  

Bot,  

Logikai játék,  

Betűkép, betű hívókép 

Írásfüzet 

Vonalas lap 

  



268 
 

3.3. Számolás-mérés  

 

Évfolyam: 1-8. 

 

Cél: 

 Fejleszteni a számolás és mérés elsajátításához szükséges alapkészségeket. 

 Fejleszteni az érzékelést, észlelést, figyelmet, emlékezetet, gondolkodási készséget. 

 A környezet megismerése során tudatos tevékenységet végezni. 

 

Feladatok: 

 A környezet iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása. 

 Egyszerű utasítások megértésének, követésének megalapozása. 

 A harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek megteremtése. 

 A csoportba való beilleszkedés elősegítése, megfelelő motiválással az együttműködés 

biztosítása. 

 A viselkedés elemi normáinak elfogadása, a feladatokhoz való pozitív hozzáállás, 

feladattudat kialakítása 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Tartsa be a viselkedés elemi normáit. 

 Aktívan vegyen részt a közös tevékenységekben, feladatokban. 

 Fogadja el a felnőtt irányítását,, az elvárásoknak igyekezzen megfelelni. 

 Mutasson pozitív tendenciát az alapkészségek fejlődésében. 

 Segítséggel bizonyítsa, hogy a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól elemi 

tapasztalatok birtokába jutott. 

 Az elemi térbeli viszonyokról kialakult ismereteit segítséggel alkalmazza. 

 Segítséggel tudjon cselekvésbe ágyazottan mennyiségeket összehasonlítani 

 

Értékelés: 

Folyamatos értékelés a tevékenységek végzése során. Szöveges értékelés és minősítés a tanuló 

egyéni képességeinek, hozzáállásának, a fejlődési tendenciájának és a P.A.C. mérőeszközzel 

mért teljesítménynek figyelembevételével. 
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3.3 [Új] Számolás-mérés 1. évfolyam 
            (Matematika) 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

 

Cél: 

 Kialakítani a tanulóknál olyan elemi ismereteket, amelyek eljuttatják őket az 

érzékeléstől, észleléstől a tárgyfogalmak kialakulásához. 

 Megalapozni és kialakítani a tárgyakkal végzett cselekvésekkel a tanulók gondolkodási 

funkcióit.  

 A közös munka feltételeit (az irányítás elfogadása, együttműködés tanárral, társakkal) 

megteremteni. 

 

Feladat: 

 Fejleszteni a számolás és mérés elsajátításához szükséges alapkészségeket, az 

érzékelést, észlelést, figyelmet, emlékezetet, gondolkodási készséget, és a 

problémamegoldó képességet. 

 A környezet iránti érdeklődést felkelteni, fenntartani. 

 A környezet megismerése során tudatos tevékenységeket végeztetni. 

 Az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvéseket kialakítani. 

 Az alapvető térbeni és időbeni tájékozódást fejleszteni.  

 Elérni egyszerű utasítások megértését, követését. 

 

Heti óraszám: 2 óra 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól 20 

2. Tájékozódás 20 

3. Mennyiségek – Műveletek 32 

 Összesen 72 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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1. Évfolyam 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Azonosságok (egyezőségek), különbségek érzékelése, differenciálás. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tárgyak kiterjedése: 

Kicsi, kisebb, nagy, nagyobb, ugyanakkora. 

Tárgyak méretének megtapasztalása. 

Azonos jellegű tárgyakból sor kirakása: kicsi-

nagyobb-legnagyobb; nagy-kisebb-legkisebb; 

sor kirakása önállóan, kifejezések 

hangoztatása. 

Ugyanakkora keresése, összehasonlítása. 

Differenciálás 3 méret között segítséggel. 

 

Formai tulajdonságok: 

Kerek, szögletes. 

Vegyes halmazból minta alapján egy-egy 

tárgy kiválasztása. 

Jellegzetes tárgyak kitapogatása zsákban. 

Segítséggel kerek és szögletes tárgyak 

szétválogatása. 

 

Érzékelési gyakorlatok: 

Piros-kék-sárga-zöld-fehér-fekete,  

puha-kemény,  

meleg-hideg. 

Színek megnevezése egyenként, hasonló 

színű tárgyak keresése. 

Puha-kemény, meleg-hideg tárgyak 

kitapintása, azonosítása. 

Három szín megkülönböztetése. 

Meleg-hideg, puha-kemény érzet 

megkülönböztetése. 

 

Fogalmak: Tárgyak tulajdonságait jelölő fogalmak. Felszólítás cselekvésekre: gurítsd! Dobd! Kérem! Tessék! 
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1. Évfolyam 

2. Témakör: Tájékozódás Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Időbeli és térbeli változások érzékelése cselekvésekkel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Térorientációs gyakorlatok:  

ide, oda, mellett, rá, alá irányok. 

Cselekvések végzése változatos formában az 

adott térirány gyakorlására. 

Megfelelő irányítással, segítségnyújtással a 

feladatokat végrehajtani a társakra is figyelve. 

Felhívásra folyamatokat észrevenni.  

Türelmesen várakozni majdani eseményekre, 

várt eredményekre. 

A „várj! majd!, most!” vezényszavak 

megértése és alkalmazkodás azokhoz. 

Időbeli tájékozódás. Jövő-jelen-múlt érzékeltetése cselekvésekkel. 

Éjszakai-nappali tevékenységek valóságban 

és képekkel illusztrálva.  

Reggeli, ebéd, vacsora (napirend). 

Lassan, gyorsan gyakorlása cselekvésekkel. 

Igeidők gyakorlása a napi feladatok 

elvégzésével és az iskolai napirenddel 

kapcsolatban. 

Egyszerű, konkrét kérdésekre válaszolni az 

igeidők helyes használatával, vagy képet 

kiválasztani segítséggel. 

Fogalmak: Téri és időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések, határozószók, irányok (erre, arra, ide, oda, előre, hátra, oldalra, felfelé, 

lefelé, sorban, mellett, előtt, mögött, alatt, alá, lassan, gyorsan, egyszerre, most, majd utána, előtte). Várj! Most! Majd! Kész! 
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1. Évfolyam 

3. Témakör: Mennyiségek – Műveletek Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: Relációk felismerése, értelmezése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Cselekvések mennyiségekkel.  

Halmazok létrehozása, megváltoztatása. 

Halmazok létrehozása különböző szempontok 

szerint (fajta, szín, méret stb.), nagyon 

különböző elemszámú halmazok 

összehasonlítása: sok- kevés.  

Sok-kevés-semmi halmazok létrehozása 

segítséggel. 

Közös, egyirányú cselekvést végrehajtani 

tanárral, társakkal. 

 

Önálló, célirányos tevékenység egyszerű 

feladatvégzés során. 

 

A „többet, kevesebbet”, az „ugyanannyit” 

segítséggel felismerni, jelezni. 
Mennyiségek összehasonlítása. A „nagyon sok”, a „legtöbb” halmaz 

létrehozása. 

Fogalmak: Sok, kevés, semmi. Tegyél bele! Vegyél ki! Öntsd ki mindet! Még, több. Elég! Válaszd ki! Üres, teli. Nagyon sok. Legtöbb, sok, 

kevés, több, kevesebb, elfogyott, ugyanannyi. 

 

 



273 
 

3.3 [Új] Számolás Mérés 2. Évfolyam 
      (Matematika) 

 

Cél: 

 Fejleszteni a számolás és mérés elsajátításához szükséges alapkészségeket. 

 Fejleszteni az érzékelést, észlelést, figyelmet, emlékezetet, gondolkodási készséget. 

 A környezet megismerése során tudatos tevékenységet végezni. 

 Megismerni a személyi- és tárgyi környezetet egyre alaposabban, a számolás-méréshez 

szükséges alapkészségek, az észlelés, figyelem, utánzókészség fejlesztésével. 

 

Feladatok: 

 A környezet iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása. 

 Egyszerű utasítások megértésének, követésének megalapozása. 

 A harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek megteremtése. 

 A csoportba való beilleszkedés elősegítése, megfelelő motiválással az együttműködés 

biztosítása. 

 A viselkedés elemi normáinak elfogadása, a feladatokhoz való pozitív hozzáállás, 

feladattudat kialakítása. 

 A közösségbe való beilleszkedés, a csoportmunkában való aktív részvétel elősegítése. 

 Az irányított, tudatos cselekvés, feladattudat alapjainak lerakása. 

 

Követelmény: 

 Segítséggel figyelje meg, mutassa meg a tárgyak jellemző formai tulajdonságait. 

 Segítséggel figyelje meg, mutassa meg a térbeli relációs helyzeteket. 

 Segítséggel bizonyítsa, hogy a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól elemi 

tapasztalatok birtokába jutott. 

 Az elemi térbeli viszonyokról kialakult ismereteit segítséggel alkalmazza. 

 Segítséggel tudjon cselekvésbe ágyazottan mennyiségeket összehasonlítani 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret: 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól 20 

2. Tájékozódás 20 

3. Mennyiségek – Műveletek 32 

 Összesen 72 
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2. Évfolyam  

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Azonosságok (egyezőségek), különbségek érzékelése, differenciálás. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tárgyak kiterjedése: 

Kicsi, kisebb, nagy, nagyobb, ugyanakkora. 

Tárgyak méretének megtapasztalása. 

Azonos jellegű tárgyakból sor kirakása: kicsi-

nagyobb-legnagyobb; nagy-kisebb-legkisebb; 

sor kirakása önállóan, kifejezések 

hangoztatása. 

Ugyanakkora keresése, összehasonlítása. 

Differenciálás 3 méret között segítséggel. 

 

Formai tulajdonságok: 

Kerek, szögletes. 

Vegyes halmazból minta alapján egy-egy 

tárgy kiválasztása. 

Jellegzetes tárgyak kitapogatása zsákban. 

Kerek és szögletes tárgyak szétválogatása 

irányítással. 

 

Érzékelési gyakorlatok: 

Piros-kék-sárga-zöld-fehér-fekete,  

puha-kemény,  

meleg-hideg. 

Színek megnevezése egyenként, hasonló 

színű tárgyak keresése. 

Puha-kemény, meleg-hideg tárgyak 

kitapintása, azonosítása. 

Három szín megkülönböztetése. 

Meleg-hideg, puha-kemény érzet 

megkülönböztetése. 

 

Fogalmak: Tárgyak tulajdonságait jelölő fogalmak. Felszólítás cselekvésekre: Gurítsd! Dobd! Kérem! Tessék! 
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2. Évfolyam  

2. Témakör: Tájékozódás Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Időbeli és térbeli változások érzékelése cselekvésekkel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Térorientációs gyakorlatok:  

ide, oda, elé, 

mellett, előtt, mögött,  

rá, alá irányok. 

Cselekvések végzése változatos formában az 

adott térirány gyakorlására. 

Megfelelő irányítással, segítségnyújtással a 

feladatokat végrehajtani a társakra is figyelve. 

A sorbaállási, helycserés és helyváltoztatásos 

feladatokat megérteni és elvégezni. 

Felhívásra folyamatokat észrevenni.  

Türelmesen várakozni majdani eseményekre, 

várt eredményekre. 

Időbeli tájékozódás. Jövő-jelen-múlt érzékeltetése cselekvésekkel. 

Éjszakai-nappali tevékenységek valóságban 

és képekkel illusztrálva.  

Reggeli, ebéd, vacsora (napirend). 

Lassan, gyorsan gyakorlása cselekvésekkel: 

gyors és lassú járás, mozdulatok utánzása. 

Igeidők gyakorlása a napi feladatok 

elvégzésével és az iskolai napirenddel 

kapcsolatban. 

A „várj! majd!, most!” vezényszavak 

megértése és alkalmazkodás azokhoz. 

Egyszerű, konkrét kérdésekre válaszolni az 

igeidők helyes használatával, vagy képet 

kiválasztani segítséggel. 

Fogalmak: Téri és időbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések, határozószók, irányok (erre, arra, ide, oda, előre, hátra, oldalra, felfelé, 

lefelé, sorban, mellett, előtt, mögött, alatt, alá, lassan, gyorsan, egyszerre, most, majd utána, előtte). Várj! Most! Majd! Kész! 
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2. Évfolyam  

3. Témakör: Mennyiségek – Műveletek Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: Relációk felismerése, értelmezése, a relációs jelek ismerete és alkalmazása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Cselekvések mennyiségekkel.  

Halmazok létrehozása, megváltoztatása. 

Halmazok létrehozása különböző szempontok 

szerint (fajta, szín, méret stb.). 

Sok-kevés-semmi halmazok létrehozása 

segítséggel, majd önállóan. 

Közös, egyirányú cselekvést végrehajtani 

tanárral, társakkal. 

 

Önálló, célirányos tevékenység egyszerű 

feladatvégzés során. 

 

A „többet, kevesebbet” önállóan, az 

„ugyanannyit” segítséggel felismerni, jelezni. 

Mennyiségek összehasonlítása. Nagyon különböző elemszámú halmazok 

összehasonlítása: sok- kevés.  

Ismerkedés a relációs jellel. 

A „nagyon sok”, a „legtöbb” halmaz 

létrehozása. 

Ugyanannyi megállapítása, hangoztatása. 

Fogalmak: Sok, kevés, semmi. Tegyél bele! Vegyél ki! Öntsd ki mindet! Még, több. Elég! Válaszd ki! Üres, teli. Nagyon sok. Legtöbb, sok, 

kevés, több, kevesebb, elfogyott, ugyanannyi. 
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Évfolyam: 3 – 8. 

 

Cél: 

 A környezet iránti érdeklődést felkelteni, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán 

törekvést kialakítani. 

 Alapvető térben- és időbeni tájékozódást kifejleszteni. 

 Mennyiség- és számfogalmat kialakítani, alapműveleteket végeztetni fejben és írásban. 

 A gondolkodási funkciókat fejleszteni, logikai összefüggések felismerése révén az 

ismereteket gyakorlatban alkalmazni. 

 

Feladat: 

 Tér- és időbeli tájékozódás kialakítása, gyakorlása. 

 Mennyiségfogalom, számfogalom kialakítása, mennyiségek, számjegyek felismerése, 

összehasonlítása, megváltoztatása, műveletek végzése. 

 Mérések különböző mértékegységekkel, fajtáik, léptékük, gyakorlati alkalmazásuk 

megismerése. 

 A pénzzel kapcsolatos elemi ismeretek megszerzése, pénzérmék, bankjegyek 

felismerése, értékük, nagyságrendbeli különbségek felismerése, a mindennapi életben 

történő alkalmazásának gyakorlása segítséggel. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Egyéni képességeinek megfelelően tudjon tájékozódni a térben, ismerje és nevezze meg 

a tárgyak kiterjedését, térbeni helyzetét. 

 Egyéni képességeinek megfelelően alakuljon ki mennyiségi fogalma. 

 Egyéni képességeinek megfelelően tudjon mennyiségek változtatásával műveleteket 

végezni. 

 Egyéni képességeinek megfelelően ismerje a mértékegységeket, és használja az órát. 

 Egyéni képességeinek megfelelően legyen tisztában környezete számokban és 

mennyiségekben kifejezhető viszonyaival. 

 

Értékelés:  

 Folyamatos szóbeli értékelés, évente állapotfelmérés P.A.C. mérőeszközzel. A félévi 

érdemjegy és az év végi osztályzat (1-5) kiegészítése szóbeli tájékoztatással. 

 Az értékelés a tanuló teljesítménye alapján a fogyatékosság mértékének és a fejlődés 

tendenciájának figyelembevételével történik. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

Évfolyam 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 3 3 3 3 

Éves óraszám 72 72 108 108 108 108 

 

Témakörök 

Témakör / Évfolyam 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól 15 15 15 5 - - 

2. Tájékozódás 15 15 15 5 14 10 

3. Mennyiségek felismerése, viszonyítások mennyiségekkel 

végzett műveletek 
30 30 35 25 30 40 

4. Mértékegységek, méretek, pénz - - 20 44 40 30 

5. Összefüggések felismerése 12 12 12 18 13 17 

Szabadon tervezhető órakeret 7 7 11 11 11 11 

Összesen 72 72 108 108 108 108 
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Évfolyam: 3. 

 

Cél: 

 A környezet iránti érdeklődést felkelteni, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán 

törekvést kialakítani. 

 Alapvető térben- és időbeni tájékozódást kifejleszteni. 

 A gondolkodási funkciókat fejleszteni, segítséggel logikai összefüggések felismerése 

révén az ismereteket gyakorlatban alkalmazni. 

 A számolás-méréshez szükséges alapkészségeket (érzékelés, észlelés, figyelem, 

gondolkodás) fejleszteni. 

 A közös munka feltételeit megteremteni (az irányítás elfogadása, együttműködés 

tanárral, társakkal). 

 Fokozatosan fejlessze a tanulók megismerési képességeit a tárgyak tulajdonságairól 

(nagyság, forma, szín). 

 

Feladat: 

 Tér- és időbeli tájékozódás kialakítása segítséggel, gyakorlása. 

 A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek kialakítása, érdeklődés felkeltése. 

 Egyszerű utasítások megértésének, követésének, a feladatokhoz való pozitív 

hozzáállásának kialakítása. 

 A csoportba való beilleszkedés elősegítése, a közösségben való viselkedés alapvető 

normáinak elfogadtatása. 

 Megfelelő motiválással az együttműködés biztosítása. 

 

Követelmény: 

 Segítséggel egy szempont szerint egyeztessen, párosítson tárgyakat, végezzen 

csoportosításokat, válogatásokat, ismerje fel a változást. 

 Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg, azonosítsa, párosítsa 

a halmazokat. 

 Segítséggel tudjon tájékozódni a halmazok számosságában 5-ös számkörben. 

 Egyéni képességeinek megfelelően tudjon tájékozódni a térben, ismerje és nevezze meg 

a tárgyak kiterjedését, térbeni helyzetét. 

 Segítséggel bizonyítsa, hogy a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól elemi 

tapasztalatok birtokába jutott. 
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Évfolyam: 3.      3.3. Számolás-mérés 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól. Óraszám: 15 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű síkidomok biztos felismerése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Kicsi, nagy, 

ugyanakkora 

 

 

 

Rövid, hosszú 

Egyforma, hosszú 

 

Vékony, vastag 

 

 

Kerek, szögletes, 

kocka, gömb. 

Tevékenységek Logikai 

játékkal 

 

Kisebb, nagyobb, 

ugyanakkora 

 

 

 

Rövid, hosszú, 

rövidebb-hosszabb 

 

 

Vékonyabb, vastagabb, 

válogatás, kiválasztás 

 

Méret, szín, forma 

fogalma, fehér, fekete 

 

Tárgyak összehasonlítása, megkülönböztetése, 

tárgyképek válogatása, rendezése, párosítása. 

Segítséggel: figyelje meg, mutassa meg: nagyság 

(kicsi, nagy), ugyanakkora, kisebb, nagyobb, rövid, 

hosszú, egyforma, vékony, vastag, kerek, szögletes, 

gömb, kör, négyzet, háromszög. Megfigyelések, 

összehasonlítások, egyenlővé tétel kiegészítéssel, 

lerövidítéssel. Megfigyelések, összehasonlítások, 

egyenlővé tétel kiegészítéssel, lerövidítéssel. 

Megfigyelések tárgyakon, (látás, tapintás) 

egyeztetés, sorba rakás. Válogatás tárgyak között, 

különböző formák összehasonlítása, tapintás, 

gurítás, egyeztetés tárgyképpel. Elemek válogatása 

különböző szempontok szerint. Formaegyeztetés, 

különbségek, egyezések megfogalmazása. 

Szem- kéz koordináció, finommotorika 

fejlesztése. 

Formaészlelés, alak-háttér felfogás 

képességének fejlesztése. 

 

Segítséggel végezzen 

megkülönböztetéseket hosszúság 

alapján. 

Vizuomotoros képességek fejlesztése, 

vizuális memória fejlesztése. Ismerjen 

fel hasonlóságot, azonosságot, 

különbözőséget. 

 

Viszonylatok megláttatása. 

Térpercepció, térbeli orientáció 

fejlesztése. 

Tapintásos észlelés fejlesztése. 
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Évfolyam: 3.      3.3. Számolás-mérés 

2. Témakör: Tájékozódás Óraszám: 15 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Tájékozódás a napirendben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Alatta, fölötte, előtte, 

mellette, mögötte, 

közel-távol, 

fokozatokkal 

 

Elől, hátul, középen, 

soralkotás 

Eleje, közepe, vége 

 

Napirend 

 

 

Évszakok 

Hely- és irány 

meghatározások (alá, 

elé, fölé stb.) 

 

Előre, hátra. 

 

 

Napszakok nevei 

 

 

Időjárással kapcsolatos 

szavak, kifejezések 

Segítséggel: figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze 

meg, egyeztesse: alatta, fölötte, mellette, előtte, mögötte, 

közel, távol, sorban. 

Játékos gyakorlatok, helyzetek létrehozása, megváltoztatása, 

egyéni feladatok a tanterem tárgyaival. 

Spontán beszélgetés, élmények, tervek megfogalmazása múlt, 

jelen és jövő idejű igékkel. Napi tevékenységek felsorolása 

segítséggel eseményképek helyes sorrendbe rakása. 

Tevékenységek elhelyezése időben Képek nézegetése 

(különböző életkorú szereplők) öregek, fiatalok, gyerekek a 

családban. 

Élmények felidézése képek segítségével különböző 

évszakokból. 

Képek keresése, időjárási jellemzők, ruhaválogatás évszaknak 

megfelelően 

Verbális fejlesztés, aktív 

matematikai szókincs 

kialakítása. 

Viszonylatok megláttatása. 

Különbségek, azonosság, és 

hasonlóság szín, forma, és 

nagyság alapján. 

A test koordinációjának, 

személyi zónájának 

fejlesztése. 

Testséma, testvázlat 

fejlesztése. 

Térpercepció, térbeli 

orientáció fejlesztése. 

Téri, síkbeli, és a saját testen 

való tájékozódás segítése. 

Téri viszonyok használatának 

begyakorlása. 
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Évfolyam: 3.     3.3. Számolás-mérés 

3. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások, műveletek mennyiségekkel, számjegyek írása Óraszám: 30 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Elemi gondolkodási funkciók fejlesztése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Sok, kevés, semmi 

 

 

 

Több, kevesebb, 

ugyanannyi 

 

0 fogalma, írása. 

 

1, 2, 3 számjegy 

ismertetése, írása 

Mennyiségek 

létrehozása 

 

Mennyiség, számkép, 

számjegy egyeztetése 

Sok, több, kevés, 

semmi 

 

 

 

Tegyél hozzá!”, 

„Vegyél el!” „Tedd 

egyenlővé!” 

 

Nulla, semmi, volt, 

nincs, fogy, elfogy, 

üres. 

 

Segítséggel: figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze 

meg, egyeztesse, azonosítsa, párosítsa: sok, kevés, semmi, 

határozatlan mennyiség halmazok, több, kevesebb, 

ugyanannyi, relációk. Halmazok létrehozása, tárgyak 

csoportosítása különböző szempontok szerint. Relációs jelek 

alkalmazása, mennyiségek átalakítása, azonos halmazok 

létrehozása mechanikus számlálás ötös körben. 0 fogalma, 

írása, létrehozása tárgyakkal, cselekvésekkel illetve 

cselekvések hiányával. Számlálási gyakorlatok, tárgyakkal, 

feladatlapon, mennyiségek kirakása, számjegy 

hozzárendelése, vázolása, írása, gyakorlása. Az 1,2,3 

számjegy, számkép és mennyiség felismerése, egyeztetése. 

Mennyiségek kiegészítése tárgyakkal, rajzzal, számjegyek 

sorba rendezése, számjegyek keresése a környezetben. Sok, 

kevés, semmi. 

Helymeghatározás, 

iránymeghatározás 

képességének fejlesztése. 

Aktív matematikai szókincs 

kialakítása. 

 

Vizuális, auditív fejlesztés. 

Figyelem, 

megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Elemi gondolkodási funkciók 

fejlesztése. 

Különbségek, azonosság, 

viszonylatok meglátása. 

Iránydifferenciálási képesség 

fejlesztése. 

Téri viszonyok használatának 

begyakorlása. 

Figyelmesen, pontosan hajtsa 

végre feladatait. 
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Évfolyam: 3.      3.3. Számolás-mérés 

5. Témakör: Összefüggések felismerése Óraszám: szabadon tervezhető 12 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű feladat emlékezetben tartása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Figyelemfejlesztő 

gyakorlatok 

 

Emlékezetfejlesztő 

játékok 

 

 

Ok-okozati 

összefüggések 

 

 

Növekvő, csökkenő 

számú halmazok 

Ugyanolyan 

 

 

 

 

 

Hasonló-, ellentétes 

jelentésű szavak 

 

 

 

Sok, kevés 

 

 

Soralkotás játékokkal, „mi tűnt el?”, „mi 

változott?” 

Hasonló ábrákon különbségek felfedezése. 

Különböző ábrákon azonos elemek felfedezése. 

Meghatározott játék kitapogatása zsákban. 

Egyénre szabott összetett feladatok végrehajtása. 

Cselekvések, késleltetett utánzása. 

Képolvasás során megfigyelt kép utólagos 

felelevenítése. 

Ellentét-párok gyűjtése (kicsi, sötét, hideg, stb.) 

Mitől lesz több (kevesebb) gyerek az osztályban? 

víz a pohárban? pénz az erszényben? 

Relációk felismerése, relációs szókincs 

kialakítása. 

Analízis-szintézis, összehasonlítás, 

csoportosítás, problémamegoldó 

képesség megalapozása. 

Verbális memória fejlesztése, 

beszédteljesítmény fokozása. 

Nyelvi képességek fejlesztése. 

 

Értelmi képességek, rövid-hosszútávú 

emlékezet, figyelmi funkciók fejlesztése. 

Idő észlelése, időbeli viszonyok 

felismerésének fejlesztése. 
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Évfolyam:4. 

 

Cél: 

 Bővíteni a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól szerzett ismereteket. 

 Kialakítani a balról jobbra haladási irány automatizmusát. 

 Mennyiségeket megváltoztatni, logikáját egyéni képességekhez mérten megérteni. 

 

Feladat: 

 Tárgyak összehasonlítása különböző jellemzőik alapján (méret, szín, forma) 

 A tárgyak formájára, helyére vonatkozó viszonyszavak körének bővítése. 

 Térorientációs gyakorlatok a teremben, iskolában és iskolán kívül. 

 Számjegy, számkép, tárgykép azonosítások a számfogalom megerősítésére. 

 

Követelmény: 

 Segítséggel egy szempont szerint egyeztessen, párosítson tárgyakat, végezzen 

csoportosításokat, válogatásokat, ismerje fel a változást 

 Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, nevezze meg, azonosítsa, párosítsa 

a halmazokat. 

 Segítséggel tudjon tájékozódni a halmazok számosságában 5-ös számkörben. 

 Egyéni képességeinek megfelelően tudjon tájékozódni a térben, ismerje és nevezze meg 

a tárgyak kiterjedését, térbeni helyzetét. 

 Segítséggel bizonyítsa, hogy a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól elemi 

tapasztalatok birtokába jutott. 
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Évfolyam: 4.     3.3. Számolás-mérés 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Óraszám: 15 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Formaészlelés, vizuális memória fejlesztése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Kicsi, nagy 

ugyanakkora 

 

 

 

Rövid- hosszú egyenlő 

hosszú 

 

 

Vékony, vastag egyenlő 

vastagságú 

 

Keskeny, széles 

egyenlő szélességű 

 

Méret-meghatározások 

ici-picitől az óriásiig 

 

 

 

Ellentétes fogalmak 

 

 

Hasonló és egyforma 

 

Mérés, méret 

 

Egy szempont szerint segítséggel egyeztesse, párosítsa, 

alkalmazza, végezzen alapvető szétválogatásokat, 

csoportosításokat, ismerje fel a változásokat. 

Segítséggel: alapvető összehasonlításokat, rendezéseket, 

bontásokat: nagyság (kicsi, nagy), ugyanakkora, kisebb, 

nagyobb, rövid, hosszú, egyforma, Tárgyak, képek 

egyeztetése, differenciálása, egyeztetése egyre kisebb 

különbségekkel. 

Megfigyelések tárgyakon (ceruza, ruha, fonal, fatörzs, 

cipőtalp stb.) Környezeti példák keresése. Méret 

megállapítása különböző összetevők alapján. Töltögetés 

különböző formájú edényekbe (hosszú, vékony, lapos, 

széles stb. edényekbe, dobozokba). 

Szem-kéz koordináció, 

finommotorika fejlesztése. 

Formaészlelés, alak-háttér 

felfogás képességének fejlesztése. 

Vizuomotoros képességek 

fejlesztése. 

Vizuális memória fejlesztése. 

 

Tapintásos észlelés fejlesztése. 

Verbális fejlesztés, aktív 

matematikai szókincs használata. 

 

Ismerje fel az ellentét-párokat. 

Épüljenek be szókincsébe a tanult 

kifejezések, fogalmak. 
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Évfolyam: 4,      3.3. Számolás-mérés 

2. Témakör: Tájékozódás Óraszám: 15 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Tárgyak sorba rendezése. Térorientáció ismert helyszínen. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Alá, fölé, mellé elé, 

mögé térben és 

vízszintes síkban. 

 

Fenn-lenn, fel-le. 

Bal-jobb, balra-jobbra. 

Helymeghatározások. 

Múlt, jelen, jövő. 

Napirend. 

Napszakok. 

Életkor fogalma 

Hét napjainak 

felsorolása. 

Évszakok. 

Alá, fölé 

 

 

Irány 

Balról jobbra, bal, jobb 

tükörkép 

Sor, oszlop 

Volt, van, lesz 

Alatt, közben 

(időhatározói 

értelemben) 

Éjszaka, koradélután 

aktuális köszönések. 

Munkanap, pihenőnap 

ünnepnap hétvége, 

vakáció, tábor, időjárás. 

Segítséggel: cselekvések helyváltoztatással, tárgyakkal, 

utasítások követése, megfogalmazása, egymás hibáinak 

észlelése, javítása. 

Irányok gyakorlása nagymozgásokkal, teremben végzett 

cselekvésekkel, átültetése vízszintes síkba, 

meghatározott helyek megtalálása. Bal-jobb gyakorlása 

nagymozgásokkal, táblánál végzett feladatokkal. Napi 

események közös felidézése, eseményképek önálló 

sorba rakása, egy-egy „eltűnt” kép megnevezése. Egész 

napi tevékenységek lejátszása, időpontok megnevezése. 

Napok sorrendjének gyakorlása, munkanapok, 

pihenőnapok megnevezése, naptárban piros betűs napok 

keresése. Naptár nézegetése, tabló készítése 

évszakokkal, hónapokkal. Ünnepek, születésnapok 

elhelyezése időben. 

Viszonylatok megláttatása. 

Különbségek, azonosság, és 

hasonlóság a szín, forma, és 

nagyság alapján. 

A test koordinációjának, személyi 

zónájának fejlesztése. 

Testséma, testvázlat fejlesztése. 

Térpercepció, térbeli orientáció 

fejlesztése. 

Téri, síkbeli, és a saját testen való 

tájékozódás segítése. 

Iránydifferenciálási képesség 

fejlesztése. Téri viszonyok 

használatának begyakorlása. 

Helymeghatározás, 

iránymeghatározás képességének 

fejlesztése. Határozza meg kis 

segítséggel az aktuális napot, a 

tegnapi és holnapi napot. 
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Évfolyam: 4.      3.3. Számolás-mérés 

3. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások mennyiségekkel végzett műveletek Óraszám: 30 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Elemi gondolkodási funkciók fejlesztése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Sok, kevés, semmi, 

több, kevesebb 

ugyanannyi. 

 

Számkör bővítés 5-ig. 

 

 

 

 

. 

Műveletek 5-ös körben 

 

 

 

Körülbelül, pontosan 

annyi. 

 

 

Emelkedő sorrend. 

 

 

 

 

Szám-szomszédok. 

 

 

 

 

Segítséggel: figyelje meg, mutassa meg, ismerje fel, 

nevezze meg, egyeztesse, azonosítsa, párosítsa: sok, kevés, 

semmi, határozatlan mennyiségű halmazok, több, 

kevesebb, ugyanannyi, relációk halmazok számossága, 

számjegyek írása. 0,1,2,3,4,5), számsorok, 

számszomszédok, műveletek 5-ös körben. Összehasonlítás, 

viszonyítás, növelés, elvétel, becslés gyakorlása 

határozatlan halmazokkal. Mechanikus számlálással 

halmazok létrehozása (5 elemig). Meghatározott 

mennyiség létrehozása. Számjegy írása, keresése, 

nyomtatványokban. Számjegy, számkép, mennyiség 

azonosítása. 5 bontása tárgyakkal, 5 ujjal, kétféle 

színezéssel, 5 létrehozása hozzáadással. 

Képességek fejlesztése. 

Aktív matematikai szókincs 

kialakítása. 

Vizuális, auditív fejlesztés. 

Figyelem, megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Elemi gondolkodási funkciók 

fejlesztése. 

Vizuális memória fejlesztése, 

vizuális ritmus kialakítása. 

Alaklátás, formaállandóság 

kialakítása. 

Tapintásos észlelés fejlesztése. 

Finommotorika, figyelem, 

emlékezetfejlesztése. 
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Évfolyam: 4.      3.3. Számolás-mérés 

5. Témakör: Összefüggések felismerése. Óraszám: 12 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Analízis, szintézis, összehasonlítás. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Figyelemfejlesztő 

gyakorlatok. 

 

 

 

 

Tevékenységek logikai 

játékkal. 

 

 

 

Gondolkodást fejlesztő 

gyakorlatok. 

Edények, írószerek, 

tisztaságszerek. 

 

 

 

 

Bal, jobb. 

 

 

 

Méret, szín, forma. 

 

Vegyes halmaz elemeinek csoportosítása különböző 

szempontok szerint. 

Hasonló képek között kisebb eltérések észlelése. 

Memória-játék. 

 

 

Elemek táblázatba helyezése. 

 

 

Logikai hibák felfedezése rövid történetben, hibák 

megbeszélése, javítása. 

Verbalizmus fejlesztése. 

Analízis-szintézis, összehasonlítás, 

csoportosítás, problémamegoldó 

képesség megalapozása. 

Verbális memória fejlesztése, 

beszédteljesítmény fokozása. 

Nyelvi képességek fejlesztése. 

Észlelje, jelezze a hibákat, hiányokat. 

Képes legyen főfogalom alá rendelni 

jól ismert környezeti tárgyakat. 

 

Képes legyen elemeket a megfelelő 

oszlop és sor által kijelölt helyre 

helyezni. Analógiás gondolkodás 

menetének fejlesztése. 
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3.3 [Új]  Számolás-mérés 5. évfolyam 

           (Matematika) 
 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelés területén az alkalmazkodó képesség megerősítésével, a fokozódó 

önfegyelemre, kitartásra neveléssel, a szabályok együttes létrehozásának megtapasztalásával 

járul hozzá. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy az együttműködéssel történő 

munkavégzés gyakorlásával és a feladatmegosztási képesség kialakításával éri el. 

A tanulás tanítása az önálló ismeretszerzés iránti igény fejlesztésével, a motivált, kitartó 

feladatvégzéssel valósul meg. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret: 

Heti óraszám a nevelőtestület döntése alapján: 4 óra 

 5. évfolyam 

Heti óraszám 3+1 

Éves óraszám 144 

 

Cél:  

 Tárgyakat, síkidomokat differenciálni, összehasonlítani, különbségeket 

megfogalmazni. 

 Időfogalmakkal kapcsolatos ismereteket bővíteni, eseményekhez kötni. 

 Számkört bővíteni 10-ig. 

 Műveleti jelekkel megismerkedni. 

 Mennyiségekkel végzett tevékenységek során a logikai összegfüggéseket megérteni. 

 Különböző méréseket végezni a mindennapi életben való használathoz. 

 

Feladat: 

 Tárgyak, síkidomok összehasonlítása, a különbségek megfogalmazása. 

 Ismerkedés az órafajtákkal, funkciójával, és a naptárral 

 Mennyiségekkel végzett tevékenységek, megfogalmazásuk, számjegy, számkép, 

mennyiség azonosítása, számfogalom megerősítése. 

 Tapasztalati úton, segítséggel végezzen méréseket, és ismerkedjen a mindennapi életben 

történő felhasználásukról. 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret: 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól      20  

2. Tájékozódás      20 

3. Mennyiségek – Műveletek      55 

4. Mértékegységek, méretek, pénz      32 

5. Összefüggések felismerése      17 

 Összesen    144 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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5. Évfolyam 

Témakör: 1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 20 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Térirányok használata, helymeghatározás fejlesztése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Formai tulajdonságok bővítése. 

 

 

 

Nagy-kicsi, vékony-vastag, magas-alacsony, 

kerek-szögletes, stb. fokozatai, 

összehasonlítások, párosítások, sorozatok 

létrehozása, különbségek érzékelhető 

ábrázolása rajzban, vágásban, gyurmázásban. 

– Különbségeket észlelni, tárgyakat 

jellemezni megfelelő kifejezésekkel. 

 

 

-    Síkidomok körének bővítése. 

 

 

Egyszerűbb formák (kör, háromszög, négyzet, 

téglalap,) felismerése, egyeztetése, színezése, 

jellemzői, csoportosítások. 

– Minta után felismerhető formákat 

másolni. 

– Tanult formákat felismerni, megnevezni, 

differenciálni. 

– Mértani testek körének bővítése. 

 

Kocka, gömb, téglatest, henger megfigyelése, 

felismerése tapintással és vizuálisan, 

jellemzőik megfogalmazása 

 

Fogalmak: Alap-, középfokú melléknevek, henger, téglatest,  

túl sok, túl rövid stb., oldalak, csúcsok, egyenes és görbe vonalak, lenyomat,  
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5. Évfolyam 

Témakör: 2. Tájékozódás Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 20 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Tájékozódás alaprajzon segítséggel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

- Tárgyak pontos helyének 

meghatározása. 

 

 

 

Helyzetek felismerése, létrehozása, egyeztetése 

megfogalmazása.  

Utasítások pontos követése, valós helyzet 

felismerése, ábrázolása síkban. 

Segítséggel tájékozódni a tanteremben. 

- Eligazodás a naptárban. 

 

A napok sorrendjének megfigyelése, munkanapok, 

pihenőnapok megnevezése, naptárban piros betűs 

napok keresése. 

Napirendi tábla, évszaknaptár készítése. Ünnepek, 

születésnapok elhelyezése 

Egylapos naptáron hónapok követése. 

A naptár funkcióját, beosztását megismerni 

egyéni képességeknek megfelelően. 

 

- Életkor. 

 

Saját életkor, kisebb, nagyobb testvérek, szülők, 

nagyszülők életkora. 

Az életkorral kapcsolatos fogalmakat, 

kifejezéseket adekvátan alkalmazni. 

- Óra. 

 

Órafajták felismerése (fali-, kar- ébresztő-, torony) 

számlapjának tanulmányozása, kis- és nagymutató 

funkciója 

Biztosan felismerni időmérőket, segítséggel 

megkülönböztetni délelőtti és délutáni 

időpontokat. 

- Térirányok  

 

Bal-jobb gyakorlása, egymás mögött és egymással 

szemben.  Az irányok megfigyelése az utcán, 

haladási irány. 

A bal és jobb irány megkülönböztetése 

készségszinten. 

 

- Események időbeli sorrendje Eseményképek mozzanatainak időrendi sorrendbe 

állítása. 

2-3 eseményképet sorba állítani.  

Fogalmak: reggel, délelőtt, délután, este, éjszaka, munkanap, pihenőnap ünnepnap, hétvége, bal -jobb irány, innenső és túloldal, haladási 

irány, közben, alatt, 1 hét, 1 hónap, 1 év, most- múlt Életkorok megnevezése újszülöttől idős korig (idős –fiatal, gyerek –felnőtt, csecsemő, 

öreg 
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5. Évfolyam 

Témakör: 3. Mennyiségek – Műveletek Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 55 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Műveletek alapozása. Páros-páratlan számok megkülönböztetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Mennyiségek meghatározása, 

összehasonlítása, tevékenységek 

határozatlan és határozott elemszámú 

halmazokkal 

 

Mennyiségek összehasonlítása (több, 

kevesebb, sok-kevés, semmi, elfogyott, üres, 

ugyanannyi, pipicsőr). Segítséggel 

összehasonlítás, viszonyítás, növelés, elvétel, 

gyakorlása határozatlan elemszámú 

halmazokkal. Relációs jelek felismerése, 

megnevezése, használata 

Határozatlan és határozott elemszámú 

halmazokat csoportosítani, mennyiségét, 

relációját megnevezni, felismerni 

 

– Számkörbővítés 10-ig. 

 

Halmazok számossága, mechanikus 

számlálással halmazok létrehozása (5, majd 

10 elemig) Számkép kirakása, számjegyek 

ismertetése, egyeztetése számképpel. 

Segítséggel növekvő számsorok kirakása, 

számszomszédok keresése. 

Segítséggel számképre meghatározott 

mennyiségű korong helyezése 

Meghatározott mennyiség létrehozása 

elvétellel, hozzáadással 

Számjegy és mennyiség 

összefüggését felismerni.  Számsort 

megbízhatóan ismerni (0-10), hozzátenni, 

elvenni, a növelés és csökkentés folyamatát, 

eredményét megérteni. 

Számsort létrehozni, számszomszédokat 

felismerni.  

– Számjegyek írása. 

 

Egyéni képességeknek megfelelően számjegy 

átírása, írása, keresése, nyomtatványokban. 

Számjegy, számkép, ujjkép, mennyiség 

egyeztetése. 

Számjegyeket megbízhatóan felismerni, és 

felismerhetően írni. 

– Műveletek. 

 

Segítséggel számok bontása tárgyakkal 0-5-

ig, hozzáadás, elvétel, összeadás, kivonás 5-

ös számkörben, műveleti jelek  

Egyszerű műveleteket elvégezni irányítással, 

segédeszközökkel. 

 

Fogalmak: Sok- kevés- semmi, több-kevesebb-ugyanannyi, több lett-elfogyott, számjegyek neve Tegyél hozzá! Vegyél el! Bontsd szét! 

összesen, marad, meg+, ból -, egyenlő = Műveletvégzéshez kapcsolódó cselekvések: aláhúzás, bekarikázás, áthúzás. 
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5. Évfolyam 

Témakör: 4. Mértékegységek, méretek, pénz Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 32 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Mértékegységek nagyságrendjének helyes megválasztása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Hosszúság mérése. 

 

Mérések a környezet tárgyain (lépéssel, szalaggal, 

kirakással, stb.) méter fogalma, kb. egy lépés. 

Meghatározott méretű vonalak rajzolása.  

Hosszúság, távolság mérését megismerni, 

gyakorolni segédeszközök használatával. Méretek, 

mértékegység (m) 

– Térfogat mérése, 

mértékegységei: űrmérték 

Folyadékfajták, színük, állaguk, töltögetések. Folyadék 

elosztása egyenlő nagyságú poharakba, edényekbe. 

Liter, deciliter nagyságrendjének érzékelése.  

Tapasztalati úton ismerkedni a folyadék 

tulajdonságaival. Folyadék mennyiségét mérni 

segédeszközökkel 

– Pénz. 

 

Pénzérmék (5, 10 forintos) értéke, értékük egymáshoz 

viszonyítása. 

Pénzérméket differenciálni, egymáshoz viszonyított 

értékét megismerni, darabszám és érték közti 

különbséget megértetni 

Fogalmak: Mérésekkel, mértékegységekkel kapcsolatos fogalmak, rövidítések. hosszabb-rövidebb, ugyanolyan hosszú, méter, mérőszalag, 

üres, tele, félig van, 5 forintos, 10 forintos, tízes, vásárlás közbeni udvariassági formulák. Mennyibe kerül? Visszajáró pénz 
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5. Évfolyam 

Témakör: 5. Összefüggések felismerése Tantárgy: 

Számolás-mérés 

Óraszám: 17 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Direkt összefüggések felismertetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Számok a mindennapi 

életben. 

– Megfigyelések az utcán. 

 

Mértékegységek helyes használata és a hibás alkalmazás javítása.  

Házszámok növekedése, csökkenése, páros és páratlan oldal.  

Jelzőtáblák, kirakatnézés, árak (olcsó, drága, akciós) 

Érdeklődő hozzáállás, kérdések 

spontán megfogalmazása, 

információk tudatos gyűjtése a séták 

során. 

– Figyelemfejlesztő 

játékok. 

 

Társasjátékok dobókockával, dominózás. 

Memória-játék, puzzle, pótlások ritmikus sorban. Mozgásos ügyességi 

játékok. 

Feladatok végzése egyre nagyobb 

önállósággal. Szabályt követni.  

-   Logikai feladatok. Ok-okozati összefüggések felismerése, megfogalmazása 

eseményképpel kapcsolatban: Mit visz a kishajó? 

Rávezetéssel a sorozat szabályainak 

megállapítása. 

Fogalmak: mértékegységek neve, utcatábla, ár, olcsó, drága, akció. jelzőtábla, szabály, oda illik, sorrend, egyforma (pár), hasonló, ugyanaz, 

utasítások: dobj! lépj! kimaradsz 
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3.3 [Új] Számolás-mérés 6. évfolyam 

(Matematika) 
 

Cél: 

 Időfogalmakat bővíteni. 

 Térbeli tájékozódást kiterjeszteni; alaprajz 

 Óra használatának, leolvasásának további ismertetése 

 Műveleteket egyre önállóbban végezni, segédeszközzel. Számfogalom megszilárdítása 

10-es számkörben 

 Mérési módok körének bővítése 

 

Feladatok: 

 Időbeli fogalmak összehasonlítása, tájékozódás a naptárban segítséggel. 

 Alaprajz használatának gyakorlása közvetlen tapasztalatok segítségével. 

 Elemi számolási feladatok gyakorlása. 

 Számjegyek írása, feladatok írása, műveleti jelek értelmezése, használata egyéni 

képességeknek megfelelően. 

 

Követelmény: 

 Fokozódó önállósággal tájékozódjon a tárgyak kiterjedéséről és formai tulajdonságairól 

tanult ismeretekben. 

 Kevés segítséggel tájékozódjon a térbeli relációk között, nevezze és mutassa meg az 

irányokat. 

 Segítséggel tájékozódjon az időben, beszédállapotának megfelelően nevezze meg az 

időfogalmakat. 

 Végezzen segítséggel mennyiségekkel csoportosításokat, ismerje fel a változásokat, 

tudja értelmezni azokat. 

 Egyéni képességeinek megfelelően tájékozódjon a mértékegységek és a pénz 

fogalmáról. 

 Egyéni képességeinek megfelelően végezzen mennyiségi átalakításokat 10-es körben. 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret:  

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól      15 

2. Tájékozódás      20 

3. Mennyiségek – Műveletek      60 

4. Mértékegységek, méretek, pénz      32 

5. Összefüggések felismerése      17 

 Összesen    144 
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6. Évfolyam 

 

1. Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 15 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Térirányok használata, helymeghatározás fejlesztése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Formai tulajdonságok bővítése. 

 

 

 

Nagy-kicsi, vékony-vastag, magas-alacsony, 

kerek-szögletes, stb. fokozatai, 

összehasonlítások, párosítások, sorozatok 

létrehozása, különbségek érzékelhető 

ábrázolása rajzban, vágásban, gyurmázásban. 

– Különbségeket észlelni, tárgyakat 

jellemezni megfelelő kifejezésekkel. 

 

 

-    Síkidomok körének bővítése. 

 

 

Egyszerűbb formák (kör, háromszög, négyzet, 

téglalap,) felismerése, egyeztetése, színezése, 

jellemzői, csoportosítások. 

– Minta után felismerhető formákat 

másolni. 

– Tanult formákat felismerni, megnevezni, 

differenciálni. 

– Mértani testek körének bővítése. 

 

Kocka, gömb, téglatest, henger megfigyelése, 

felismerése tapintással és vizuálisan, 

jellemzőik megfogalmazása 

 

Fogalmak: Alap-, középfokú melléknevek, henger, téglatest,  

túl sok, túl rövid stb., oldalak, csúcsok, egyenes és görbe vonalak, lenyomat,  

 

 

2. Témakör: Tájékozódás Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 20 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Tájékozódás alaprajzon segítséggel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

- Tárgyak pontos helyének meghatározása. 

 

 

 

Helyzetek felismerése, létrehozása, 

egyeztetése megfogalmazása.  

Utasítások pontos követése, valós helyzet 

felismerése, ábrázolása síkban. 

Segítséggel tájékozódni a tanteremben. 

- Eligazodás a naptárban. 

 

A napok sorrendjének megfigyelése, 

munkanapok, pihenőnapok megnevezése, 

naptárban piros betűs napok keresése. 

A naptár funkcióját, beosztását megismerni 

egyéni képességeknek megfelelően. 
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Napirendi tábla, évszaknaptár készítése. 

Ünnepek, születésnapok elhelyezése 

Egylapos naptáron hónapok követése. 

- Életkor. 

 

Saját életkor, kisebb, nagyobb testvérek, 

szülők, nagyszülők életkora. 

Az életkorral kapcsolatos fogalmakat, 

kifejezéseket adekvátan alkalmazni. 

- Óra. 

 

Órafajták felismerése (fali-, kar- ébresztő-, 

torony) számlapjának tanulmányozása, kis- és 

nagymutató funkciója 

Biztosan felismerni időmérőket, segítséggel 

megkülönböztetni délelőtti és délutáni 

időpontokat. 

- Térirányok  

 

Bal-jobb gyakorlása, egymás mögött és 

egymással szemben.  Az irányok 

megfigyelése az utcán, haladási irány. 

A bal és jobb irány megkülönböztetése 

készségszinten. 

 

- Események időbeli sorrendje Eseményképek mozzanatainak időrendi 

sorrendbe állítása. 

2-3 eseményképet sorba állítani.  

Fogalmak: reggel, délelőtt, délután, este, éjszaka, munkanap, pihenőnap ünnepnap, hétvége, bal -jobb irány, innenső és túloldal, haladási 

irány, közben, alatt, 1 hét, 1 hónap, 1 év, most- múlt Életkorok megnevezése újszülöttől idős korig (idős –fiatal, gyerek –felnőtt, csecsemő, 

öreg 

 

 

 

3. Témakör: Mennyiségek – Műveletek Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 60 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Műveletek alapozása. Páros-páratlan számok megkülönböztetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Mennyiségek meghatározása, 

összehasonlítása, tevékenységek 

határozatlan és határozott elemszámú 

halmazokkal 

 

Mennyiségek összehasonlítása (több, 

kevesebb, sok-kevés, semmi, elfogyott, üres, 

ugyanannyi, pipicsőr). Segítséggel 

összehasonlítás, viszonyítás, növelés, elvétel, 

gyakorlása határozatlan elemszámú 

halmazokkal. Relációs jelek felismerése, 

megnevezése, használata 

Határozatlan és határozott elemszámú 

halmazokat csoportosítani, mennyiségét, 

relációját megnevezni, felismerni 

 

– Számkörbővítés 10-ig. 

 

Halmazok számossága, mechanikus 

számlálással halmazok létrehozása (5, majd 

Számjegy és mennyiség 
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10 elemig) Számkép kirakása, számjegyek 

ismertetése, egyeztetése számképpel. 

Segítséggel növekvő számsorok kirakása, 

számszomszédok keresése. 

Segítséggel számképre meghatározott 

mennyiségű korong helyezése 

Meghatározott mennyiség létrehozása 

elvétellel, hozzáadással 

összefüggését felismerni.  Számsort 

megbízhatóan ismerni (0-10), hozzátenni, 

elvenni, a növelés és csökkentés folyamatát, 

eredményét megérteni. 

Számsort létrehozni, számszomszédokat 

felismerni.  

– Számjegyek írása. 

 

Egyéni képességeknek megfelelően számjegy 

átírása, írása, keresése, nyomtatványokban. 

Számjegy, számkép, ujjkép, mennyiség 

egyeztetése. 

Számjegyeket megbízhatóan felismerni, és 

felismerhetően írni. 

– Műveletek. 

 

Segítséggel számok bontása tárgyakkal 0-5-

ig, hozzáadás, elvétel, összeadás, kivonás 5-

ös számkörben, műveleti jelek  

Egyszerű műveleteket elvégezni irányítással, 

segédeszközökkel. 

 

Fogalmak: Sok- kevés- semmi, több-kevesebb-ugyanannyi, több lett-elfogyott, számjegyek neve Tegyél hozzá! Vegyél el! Bontsd szét! 

összesen, marad, meg+, ból -, egyenlő = Műveletvégzéshez kapcsolódó cselekvések: aláhúzás, bekarikázás, áthúzás. 

 

 

 

4. Témakör: Mértékegységek, méretek, pénz Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 32 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Mértékegységek nagyságrendjének helyes megválasztása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Hosszúság mérése. 

 

Mérések a környezet tárgyain (lépéssel, 

szalaggal, kirakással, stb.) méter fogalma, kb. 

egy lépés. Meghatározott méretű vonalak 

rajzolása.  

Hosszúság, távolság mérését megismerni, 

gyakorolni segédeszközök használatával. 

Méretek, mértékegység (m) 

 

– Térfogat mérése, mértékegységei: 

űrmérték 

Folyadékfajták, színük, állaguk, töltögetések. 

Folyadék elosztása egyenlő nagyságú 

poharakba, edényekbe. 

Liter, deciliter nagyságrendjének érzékelése.  

Tapasztalati úton ismerkedni a folyadék 

tulajdonságaival. Folyadék mennyiségét 

mérni segédeszközökkel 
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– Pénz. 

 

Pénzérmék (5, 10 forintos) értéke, értékük 

egymáshoz viszonyítása. 

Pénzérméket differenciálni, egymáshoz 

viszonyított értékét megismerni, darabszám és 

érték közti különbséget megértetni 

Fogalmak: Mérésekkel, mértékegységekkel kapcsolatos fogalmak, rövidítések. hosszabb-rövidebb, ugyanolyan hosszú, méter, 

mérőszalagüres, tele, félig van, 5 forintos, 10 forintos, tízes, vásárlás közbeni udvariassági formulák. Mennyibe kerül? Visszajáró pénz 

 

 

 

5. Témakör: Összefüggések felismerése Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 17 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Direkt összefüggések felismertetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Számok a mindennapi életben. 

– Megfigyelések az utcán. 

 

 

Mértékegységek helyes használata és a hibás 

alkalmazás javítása.  

Házszámok növekedése, csökkenése, páros és 

páratlan oldal.  

Jelzőtáblák, kirakatnézés, árak (olcsó, drága, 

akciós) 

Érdeklődő hozzáállás, kérdések spontán 

megfogalmazása, információk tudatos 

gyűjtése a séták során. 

– Figyelemfejlesztő játékok. 

 

Társasjátékok dobókockával, dominózás. 

Memória-játék, puzzle, pótlások ritmikus 

sorban. Mozgásos ügyességi játékok. 

Feladatok végzése egyre nagyobb 

önállósággal. Szabályt követni.  

-   Logikai feladatok. Ok-okozati összefüggések felismerése, 

megfogalmazása eseményképpel 

kapcsolatban: Mit visz a kishajó? 

Rávezetéssel a sorozat szabályainak 

megállapítása. 

Fogalmak: mértékegységek neve, utcatábla, ár, olcsó, drága, akció. jelzőtábla, szabály, oda illik, sorrend, egyforma (pár), hasonló, ugyanaz, 

utasítások: dobj! lépj! kimaradsz 
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Számolás-mérés  

Évfolyam: 7. 

 

Cél: 

 Időbeli tájékozódást továbbfejleszteni, időegységeket megismerni, összehasonlítani 

(órától az évig). 

 Térbeli tájékozódást fokozni, ismerkedés a térképpel. 

 Számkör bővítés 15-ig, tízes átlépése. 

 Mennyiség fogalmaik elmélyítse összehasonlításokkal, csoportosításokkal, 

rendezésekkel és kiegészítésekkel. 

 Műveletek megtanulásával járuljon hozzá a logikus gondolkodás elemi szabályainak 

kialakulásához. 

 Az ok-okozati összefüggések felismerése, mértékegységek megismerése, fejlesszük 

problémamegoldó képességüket. 

 

Feladatok: 

 Halmazok, mennyiségek felismertetése, számolási műveletek végeztetése. 

 Mértékegységek mérése gyakoroltatása. 

 Egyéni képességeknek megfelelően az óra leolvasása, az idő múlásának nyomon 

követése. 

 Térbeli viszonyok felismerése segítséggel alaprajzon, térképen. 

 Egyszerű szöveges feladatok a gyakorlatban, segítséggel való értelmezésük, és 

megfelelő művelettel való megoldásuk. 

 

Követelmény: 

 Egyéni képességeinek megfelelően egyre önállóbban alkalmazza elemi tapasztalatait a 

tárgyak kiterjedéséről és formai tulajdonságairól. 

 Egyre nagyobb önállósággal tájékozódjon a térben, mutassa és nevezze meg az 

irányokat. 

 20-as körben egyéni képességeinek megfelelően végezzen válogatásokat, 

csoportosításokat, ismerje fel a változást, legyen képes egyszerű számtani műveletek 

megfogalmazására, leírására. 

 Segítséggel használja a mértékegységeket. 

 Egyéni kép megfelelően tájékozódjon a pénz fogalmában. 
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Évfolyam: 7.     3.3. Számolás-mérés 

1. Témakör: Tájékozódás Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: 

Tájékozódás alaprajzon, térképen, az idő múlásának nyomon követése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Tanterem alaprajza 

Térirányok 

megfigyelése az utcán 

Ismerkedés Budapest 

térképével 

 

 

A naptár. 

A hét napjainak 

gyakorlása. Hónapok 

 

 

 

 

 

Az óra 

jobb-bal, alaprajz, 

térkép, Budapest, 

lakcím, kerület, Duna 

folyó, Buda, Pest 

 

 

 

naptár, hónapok nevei, 

hét, napok, piros betűs 

napok 

 

 

 

 

 

nagymutató, kismutató, 

óra, perc, negyed-fél-

háromnegyed óra 

Tanterem alaprajzon (berendezési tárgyak helye a rajzon, ki 

hol ül). Térbeli-síkbeli formák egyeztetése 

Megfigyelések a környező utcákban jobbra, balra kanyarodás 

A Duna, a budai és pesti oldal. Iskolánk neve és címe. Saját 

lakcím gyakorlása. Térképen az főutak jelzése, Duna 

megkeresése, ki melyik kerületben lakik. 

 

Egy lapos naptáron hónapok megszámlálása. Hónapok 

neveinek gyakorlása, évszakonkénti felsorolása 

Hetek, napok sokaságának érzékelése. 

Évszakok bejelölése 

munkanapok, naptárban piros betűs napok keresése. 

Ünnepek, születésnapok elhelyezése. Képes naptár készítése 

 

 

Az óra funkciója. Segítséggel egész órák beállítása, 

leolvasása, mutatók járási iránya. Kismutató lassabban jár, az 

egész órákat mutatja, a nagymutató gyorsabb, a perceket. 

Játékórán egész, negyed, fél, háromnegyed óra leolvasása, 

beállítása 

Egyéni képességeinek 

megfelelően tájékozódjon a 

tanterem alaprajzán  

Segítséggel nevezze meg 

iskoláját, és az iskola, illetve 

a saját utcájának nevét 

 

Egyéni képességeinek 

megfelelően ismerje a naptár 

funkcióját,a hónapok nevét 

Segítséggel csoportosítsa a 

képes naptárban az 

évszakokhoz a hónapokat 

 

 

Fokozódó önállósággal állítsa 

be az egész órákat, és egyéni 

képességeinek megfelelően a 

negyed, fél, háromnegyed óra 

leolvasása, beállítása 
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Évfolyam: 7.     3.3. Számolás-mérés 

2. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások mennyiségekkel végzett műveletek. Óraszám: 40 

Nevelési-fejlesztési cél: Számfogalom megszilárdítása 15-ös számkörben, tíz átlépése Számológép használatának alapjai 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Mennyiségek 

meghatározása, 

átalakítása 

Számkör bővítés 15-ig, 

számsorok, 

számszomszédok 

Számjegyek írása 

 

 

Műveletek 15-ös 

körben 

 

 

 

 

 

Ismerkedés a 

számológéppel  

Számjegy és mennyiség 

összefüggése, 

számszomszéd, 

számsor, hozzátenni, 

elvenni,  

 

 

 

 

összeadni, kivonni, 

számegyenes 

összesen, marad 

meg, +plusz 

ból, mínusz 

összeg = egyenlő 

 

számológép billentyűi 

 

Megszámlálással halmazok létrehozása 

képességeknek megfelelő elemszámmal. A 

számegyenes bővítése 15-ig Segítséggel növekvő-

csökkenő számsorok kirakása, számszomszédok. 

Bontások segédeszközökkel, haladásnak megfelelő 

számkörben 

 

 

 

Meghatározott mennyiség létrehozása elvétellel, 

hozzáadással. Összeadás, kivonás tárgyakkal 10-ig. 

Egyéni képességeknek megfelelően számjegy átírása, 

írása, keresése, nyomtatványokban, utcán, 

vásárláskor. 

. 

 

Ismerkedés a számológéppel, billentyűkkel, tanult 

műveleti jelekkel.  

 

Határozott elemszámú halmazok 

csoportosításának gyakorlása, 

mennyiségének, relációjának 

megnevezése, felismerése 

Számszomszédok megnevezése 

segítséggel, számegyenes 

használatának gyakorlása 

Számkör bővítés egyesével 10- 15-ig 

 

Számfogalom, mennyiségek 

felismerésének alakítása 

Műveletek elvégzése segítséggel, 

irányítással, tárgyakkal, 

manipulációval 

 

 

Egyéni képességeinek megfelelően 

ismerje fel a billentyűkön szereplő 

tanult számokat, műveleti jeleket, 

ezeket be tudja írni, és segítséggel 

próbáljon összeadásokat, kivonásokat 

megoldani vele 
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Évfolyam: 7.     3.3. Számolás-mérés 

4. Témakör: Mértékegységek, méretek, pénz Óraszám: 30 

Nevelési-fejlesztési cél: Mérési gyakorlatok, hasznuk a hétköznapi életben 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Hosszmérték 

 

 

 

 

 

 

Űrmérték 

 

 

 

Súlymérték 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pénz 

méter, centiméter, 

hosszúság, szélesség 

 

 

 

 

 

liter, mérőedény 

 

 

 

kiló, kilogramm, mérleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Többi pénzérme 

bemutatása, vásárlás 

közbeni udvariassági 

formulák. Mennyibe 

kerül? Visszajáró pénz. 

Egyéni képességeknek megfelelően mérések a környezet 

tárgyain.(lépéssel, szalaggal, kirakással, stb.) Mérőszalag 

használata segítséggel, mérések a teremben lévő tárgyakon 

(cm) a folyosón (m), udvaron, becslések 

 

 

 

Folyadékok mérése a tankonyhán. Liter fogalma, csomagolt 

folyadékok megnevezése, ami 1 liter (tej, olaj, üdítő, stb.). 

Mérőedény használata, liter jelzés keresése 

 

Élelmiszerek nagyságrendi különbségének érzékelése 

mérlegen 

Vásárlás zöldségboltban, közértben. 

Árjegyzékben kg keresése. 

Saját súly mérése személymérlegen 

Súly növekedésének, csökkenésének megfigyelése 

hozzáadáskor, elvételkor háztartási mérlegen. 

 

 

Többi pénzérme bemutatása, vásárlás eljátszása. Pénzérmék 

kinézete, nagyságuk, színük, mit lehet venni belőlük.  

Hosszúság, távolság 

mérésének gyakorlása, 

segédeszközök használatával. 

Méretek, mértékegység (m, 

cm) Szélesség, hosszúság 

mérése síkbeli tárgyakon  

 

Keressen olyan 

folyadékféleségeket, amelyek 

egy literesek 

 

Keressen olyan 

élelmiszereket, tárgyakat, 

amelyek egy kg súlyúak, 

Differenciáljon nehezebb, 

könnyebb súlyt 

Segítséggel használja a 

mérlegfajtákat (kétkarú, 

személymérleg) 

 

A tanult pénzérmék 

egymáshoz viszonyított 

értéke, darabszám és érték 

közti különbség megértetése, 

az új érmék felismerése 

segítséggel 
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Évfolyam: 7.     3.3. Számolás-mérés 

5. Témakör: Összefüggések felismerése Óraszám: 13 

Nevelési-fejlesztési cél: Logikai hibák észrevétele 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Figyelemfejlesztő 

gyakorlatok 

 

 

 

 

Gondolkodást fejlesztő 

gyakorlatok 

 

 

 

 

Szöveges feladatok 

szabály, sorrend 

 

 

 

 

 

győztes, hiba 

 

 

 

 

 

eredmény, Mi volt a 

kérdés? 

Társasjátékok, szabályjátékok, ügyességi játékok, 

szerepjátékok 

 

 

 

Ok-okozati összefüggések felismerése megfogalmazása 

eseményképekkel kapcsolatban. Hibák felfedezése a logikai 

sorban 

Mit visz a kis hajó? játék,  

Tematikus képválogatások csoportosítások.  

 

 

Szöveg értelmezése, eljátszása, megfelelő művelet 

kiválasztása 

Érdeklődő hozzáállás, 

kérdések megfogalmazása 

Figyelem terjedelmének, 

tartósságának fejlesztése 

 

Szabálytudat, alkalmazkodás 

fejlesztése 

Logikus következtetésekre 

való rávezetés segítséggel, 

hibák észrevétele rávezetéssel 

Főfogalom alá sorolás, 

csoportosítás segítséggel 
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Számolás-mérés  

Évfolyam: 8. 

 

Cél: 

 Egyéni képességeinek megfelelően eligazodni a mindennapi élet idő- és térbeli 

viszonyai terén. 

 Számkört bővíteni 20-ig, és segítséggel, tízesével 100-ig. 

 Méréseket, mérőeszközöket segítséggel használni a tevékenységek szintjén. 

 Egyéni képességeinek megfelelően szöveges feladatok végzése. 

 Elemi ismereteket elsajátítani a pénzről, értékéről, használatáról a gyakorlatban. 

 

Feladatok: 

 Gyakorlatok a tér- és időbeli összefüggésekkel kapcsolatban  

 Mérések, ellenőrzések a tanult mértékegységekkel. 

 Számolási feladatok 20-askörben. 

 

Követelmény: 

 Egyéni képességeinek megfelelően egyre önállóbban alkalmazza elemi tapasztalatait a 

tárgyak kiterjedéséről és formai tulajdonságairól. 

 Egyre nagyobb önállósággal tájékozódjon a térben, mutassa és nevezze meg az 

irányokat. 

 20-as körben egyéni képességeinek megfelelően végezzen válogatásokat, 

csoportosításokat, ismerje fel a változást, legyen képes egyszerű számtani műveletek 

megfogalmazására, leírására. 

 Segítséggel használja a mértékegységeket. 

 Egyéni kép megfelelően tájékozódjon a pénz fogalmában. 
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Évfolyam: 8.     3.3. Számolás-mérés 

1. Témakör: Tájékozódás Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: 

Hazaszeretetre nevelés - jelképeink ismerete, hazánk neve, elhelyezkedése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Irányok gyakorlása 

 

 

 

Tájékozódás az 

iskola környékén 

 

 

A térkép 

Budapest-

Magyarország 

Ismerkedés a 

földgömbbel 

 

 

Tájékozódás a 

naptárban 

 

 

 

Óra  

 

 

Életkor 

jobb-bal, alaprajz  

 

 

 

helyiségek neve, 

elhelyezkedése, szintek 

megnevezése (alagsor, 

földszint, stb.) 

Magyarország, magyar 

zászló, magyar címer, 

vidék-főváros 

földgömb 

 

 

 

nemzeti ünnepek, családi 

ünnepek 

iskolai szünetek 

 

 

Hány perccel múlt? Hány 

perc múlva lesz? 

 

tanuló, dolgozó, nyugdíjas 

Tanterem alaprajzon (berendezési tárgyak helye a rajzon, 

ki hol ül). Térbeli-síkbeli formák egyeztetése 

Az iskolaépület, hálók bejárása (funkciók, szintek, 

helyiségek, bejáratok) 

Megfigyelések a környező utcákban jobbra, balra 

kanyarodás 

A Duna, a budai és pesti oldal. Iskolánk neve és címe. 

Saját lakcím gyakorlása. Ki melyik kerületben 

lakik.(térképen) 

Magyarország térképének tanulmányozása. Földgömb 

nézegetése, Magyarország keresése Kisebb-nagyobb 

országok keresése 

 

 

 

Hónapok neveinek gyakorlása, évszakonkénti felsorolása 

Hetek, napok sokaságának érzékelése. 

Képes naptárban való eligazodás, ünnepek, tanítási 

szünetek. 

 

Percek leolvasása és beállítása az órán. Nevezetes 

időpontok (tanítás kezdete, reggeli, ebéd, szakkör stb.) 

beállítása az órán. 

 

Saját- és környezetből ismert személyek életkora. 

Beszélgetés emlékekről, jelenről, tervekről. 

Különböző életszakaszok nevei. 

Kis segítséggel tájékozódjon a 

tanterem alaprajzán  

Egyéni képességeinek 

megfelelően tájékozódjon az 

iskola és a hálótermek épületében 

Egyre kevesebb segítséggel 

nevezze meg iskoláját, és az 

iskola, illetve a saját utcájának 

nevét 

Segítséggel tájékozódjon a 

környező utcákban, valamint 

ismerje országa nevét, felismerje 

zászlaját, címerét 

 

Egyéni képességeinek 

megfelelően ismerje a naptár 

funkcióját, a hónapok nevét 

Segítséggel csoportosítsa a képes 

naptárban az évszakokhoz a 

hónapokat 

Segítséggel tájékozódjon az 

időpontok között 

 

Egyéni képességeinek 

megfelelően érzékelje az idő 

múlását, az életkori szakaszok 

időrendi változását 
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Évfolyam: 8.     3.3. Számolás-mérés 

2. Témakör: Mennyiségek felismerése, viszonyítások mennyiségekkel végzett műveletek. Óraszám: 40 

Nevelési-fejlesztési cél: 

A számjegyek és műveleti jelek írása, olvasása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Számkör bővítés 20-ig, 

számsorok, 

számszomszédok 

Számjegyek írása 

 

 

 

 

 

 

Kerek tízesek 100-ig 

 

 

 

Műveletek 20-as körben 

 

 

 

 

 

 

A számológép 

számjegy és mennyiség 

összefüggése, 

számszomszéd, számsor  

 

 

 

 

 

 

 

kerek tízesek neve 

 

 

 

tízes átlépés 

 

 

 

 

 

 

kétjegyű számok, kerek 

tízesek 

Megszámlálással halmazok létrehozása képességeknek 

megfelelő elemszámmal. Egyesével 10-től 20-ig számkör 

bővítés. 

A számegyenes használata 20-ig. Segítséggel növekvő-

csökkenő számsorok kirakása, számszomszédok. 

Bontások segédeszközökkel, haladásnak megfelelő 

számkörben 

 

Számlálás 10-esével 100-ig növekvő és csökkenő sorban, 

számjegyek felismerése, megnevezése 

 

Meghatározott mennyiség létrehozása elvétellel, 

hozzáadással. Összeadás, kivonás tárgyakkal 20-ig, tízes 

átlépéssel. 

Egyéni képességeknek megfelelően számjegy átírása, 

írása, keresése, nyomtatványokban, utcán, vásárláskor. 

. 

 

 

 

 

A tanult számok beírása, tanult műveleti jelekkel való 

számlálás. Leírt és kiszámolt művelet ellenőrzése 

számológéppel egyéni képességeinek megfelelően. 

 

Határozott elemszámú halmazok 

csoportosításának gyakorlása, 

mennyiségének, relációjának 

megnevezése, felismerése 

Számszomszédok megnevezése 

segítséggel, számegyenes 

használatának gyakorlása 

Számkör bővítés egyesével 10- 

15-ig 

Segítséggel számláljon 10-esével 

100-ig növekvő és csökkenő 

sorban 

Segítséggel képes legyen egyéni 

képességeinek megfelelő 

számkörben összeadásokat, 

kivonásokat leírni, és ezeket minél 

önállóbban megoldani tízes 

átlépéssel is 

Egyéni képességeinek 

megfelelően ismerje fel a 

billentyűkön szereplő számokat, 

műveleti jeleket, le tudja írni, és 

műveleteket megoldani vele, 

segítséggel. 
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Évfolyam: 8.      3.3. Számolás-mérés 

4. Témakör: Mértékegységek, méretek, pénz Óraszám: 30 

Nevelési-fejlesztési cél: 

A pénz értéke, helyes felhasználása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Mérési gyakorlatok 

 

 

 

 

 

A pénz 

 

 

 

 

 

 

Fizetés, nyugdíj 

fogalma 

mértékegységek neve 

 

 

 

 

 

Többi pénzérme 

bemutatása, vásárlás 

közbeni udvariassági 

formulák, Mennyibe 

kerül? visszajáró, árak 

 

 

nyugdíj, számlák, 

fizetés 

Egyéni képességeknek megfelelően 

hosszúság, súly, űrmérték mérése, növelése, csökkentése, 

összehasonlítása 

Receptekhez megadott mennyiségek kimérése 

 

 

Pénzérmék felismerése. 

Meghatározott összeg kirakása különböző érmékkel, 

segítséggel 

Vásárlások eljátszása.   

Fizetés, visszaadás vásárlás. 

Papírpénzek felismerése, érme- és papírpénz különbsége, 

nagyságrendjük. 

Fizetés, nyugdíj fogalma, életkorhoz kötése 

 

Tanult mértékegységek, 

mérések gyakorlása 

 

 

 

 

 

 

Tanulja meg a pénz gondos 

megőrzését, megbecsülését 

 

 

Segítséggel tudjon 

kapcsolatot keresni életkor, 

jövedelem és megélhetés 

között 
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Évfolyam: 8.     3.3. Számolás-mérés 

5. Témakör: Összefüggések felismerése Óraszám: 17 

Nevelési-fejlesztési cél: 

Feladatmegoldás megtervezése logikai úton, az eredmény értelmezése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Figyelemfejlesztő 

gyakorlatok 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok 

szabály, sorrend 

 

győztes, hiba 

 

 

 

 

eredmény,  

Mi volt a kérdés? 

Társasjátékok, vetélkedők, pontozásos 

versenyek. 

Memória-játék, puzzle. 

Gondoltam egy számot. 

Több lépcsős feladatok megoldási terve, a 

lépések végrehajtása, rész-eredmények 

értelmezése. 

Az elvégzendő műveletek helyes megválasztása. 

 

Logikai következtetések  

Érdeklődő hozzáállás, kérdések 

megfogalmazása 

Figyelem terjedelmének, tartósságának 

fejlesztése 

 

 

 

Egyéni képességeinek megfelelően vonjon 

le egyszerű logikai következtetéseket. 
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Taneszköz lista a Számolás-mérés tantárgyhoz 

 

Számolás-mérés munkatankönyv és feladatlap sorozat 1-8. évfolyamig 

Színezd ki és számolj te is c. könyv 

Színezd ki és rajzolj te is c. könyv 

Minimat készlet 

Logikai lapok 

Rajzlap, olló, ragasztó, négyzethálós füzet, gyengén látóknak nyomtatott négyzethálós füzet 

Színes rudak, korongok, fagolyók 

Játszva tanuljuk meg a számokat c. társasjáték 

Szám-, ujj-, korongképek számkártyák 

Kockák, színes ceruzák, filcek, zsírkréta, gyurma, mérőszalag, számegyenesek, szivacsból 

készült nagyalakú mágneses hátú számképek 

Egyszerű térképek Budapestről, Magyarországról, magyar zászló és címer 

Műanyag, vagy papír óra mozgatható mutatókkal 

Fényképek (családtagok, saját képek) 

Tárgyképek 

Mérlegek, mérőedények, hőmérő, térbeli mértani formák, játékállatok 

Különböző bábok 

Társasjátékok, szabályjátékok, puzzle-k, memória játék, képes lottó 

Naptárak, képes naptár, képes napirend, hét napjai képekben 
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3.4. Játékra nevelés 

 

Évfolyam: 1-4. 

 

Cél: 

 A személyiség kibontakoztatása, az alkalmazkodóképesség fejlesztése játékos szituációkon 

keresztül. 

 A játék folyamán környezete, tárgyak, jelenségek megismerése, kapcsolatteremtés 

társaival és felnőttekkel, a kommunikációs készség fejlesztése. 

 Játéktárgyak adekvát használata.  

 Idővel alkalmazkodjon osztályközösségéhez, az osztályközösség szabályait fogadja el. 

 A tantárgyaknál kialakított készségeket és képességeket erősítse, mélyítse, fejlődjön 

manipulációja. 

 A játék legyen öröm, fejlődési zavarait annak segítségével igyekezzen leküzdeni. 

 

Feladat: 

 Általános feladat a figyelem, gondolkodás, emlékezet, szociális készségek, 

beszédkészség, manipuláció fejlesztése, érzelmek feldolgozása. 

 A gyakorlójáték során ismerje meg a tárgyak rendeletetését, ezen keresztül fejlődjenek 

szenzomotoros funkciói. 

 A konstrukciós játékkal tovább fejlődjenek érzékszervei, valamint figyelme, képzelete, 

gondolkodása, manuális készségei. 

 A szerepjátékkal játssza el élményeit, fejlődjenek közösségi kapcsolatai, 

beszédkészsége. További feladat a gondolkodás fejlesztése, megfigyeléseinek 

pontosítása, érzelmei egészséges elrendezése. 

 A didaktikus játék feladata a többi tantárgy során megszerzett tapasztalatok, ismeretek 

pontosítása, bővítése, időbeli és térbeli tájékozódás fejlesztése. 

 A szabályjátéknál a türelem, figyelem, szabálytudat, fegyelmezettség, szociális 

készségek fejlesztése, nagymozgások koordinálása. 

 A szabadban játszható játékokkal szerezzen ismeretet a külső környezetről. 

 Legyen lehetősége kedve szerint szabadon gyakorolni, próbálgatni a játékokat, legyen 

választási lehetősége, hogy kialakulhasson a spontán játék és az önálló választás 

képessége. 

 Alakuljon ki a gyermeknél az önálló kezdeményezési készség. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Ismerkedjen a játékon keresztül az anyagok, tárgyak alapvető tulajdonságaival. 

 Figyeljen az akusztikus, vizuális, kinesztetikus ingerekre. 

 Bevonható legyen közösségi játékokba. 

 Képességei szerint játék közben a szabályokat tartsa be. 

 Egymás játékát lehetőleg ne zavarják. 
  



312 
 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 

Heti óraszám 2 2 2 2 

Éves óraszám 72 72 72 72 

 

Témakörök: 

Témakör / Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

1. Gyakorló játék 18 12 8 4 

2. Konstrukciós játék 10 12 12 12 

3. Szerepjáték 10 12 10 10 

4. Didaktikus játék 10 12 12 14 

5. Szabályjáték 6 6 12 14 

6. Spontán játék 8 8 8 8 

7. Szabadban játszható játék 10 10 10 10 

Összesen: 72 72 72 72 
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3.4 [Új] Játékra nevelés 1. évfolyam 

         (Egyéb) 
 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

Cél: 

 Elérni, hogy a tanuló egyre jobban ismerje meg a játék folyamán környezetét, a 

tárgyakat, jelenségeket, építsen kapcsolatot társaival és a felnőttekkel, fejlessze 

kommunikációs készségét.  

 Használja adekvátan, az érzékszervek intenzív fejlesztésével a játéktárgyakat 

(vigyázzon rájuk és tartsa rendben azokat). 

 A tanuló tanuljon meg alkalmazkodni az osztályközösséghez, elfogadja a közösség 

szabályait, egyre tudatosabban és pontosabban tartsa be a szabályjátékokban a 

szabályokat. 

 Érdeklődését kellő motivációval kialakítani a játszóeszközök iránt, fejleszteni 

kreativitását, ízlését, esztétikai érzékét, fantáziáját, törekedve arra, hogy fejlődjön téri 

orientációs képessége és a környezetben való tájékozódása. Segítséggel tájékozódjon a 

játékok és játékszerek között, tudjon hosszabb ideig rendeltetésszerűen foglalkozni egy-

egy játékeszközzel.  

 Didaktikus játékok segítségével fejlődjenek kognitív funkciói, beszédkészsége és a 

szókincse.  

 Az elemi konstrukciós játék során fejlődjön figyelme, képzelete, emlékezete, 

gondolkodása, finommotorikája, manuális készsége. Aktívan és szívesen vegyen részt 

a mozgásos játékokban, próbálja az egyenletes lüktetést követni. 

 

Feladatok játéktípusonként: 

Gyakorló játék: az a játéktevékenység, amelyen keresztül a tanuló különböző képességeit 

gyakorolja. Ebben a tevékenységben a szerzett tapasztalatok nagymértékben fejlesztik a 

szenzormotoros funkciókat. 

Feladata:  

 hang és beszéd játékos gyakorlása, 

 mozgást gyakorló játékok alkalmazása, 

 játékszerek, eszközök rakosgatásával történő tevékenykedtetés, 

 játéktevékenység különböző anyagokkal, 

 adott tárgyakkal (pl. kockák, labda) való közvetlen tevékenységen keresztül a 

tárgyak rendeltetésének (pl. kockából építeni lehet), tulajdonságainak 

megismerése. 

 

Konstrukciós játék: a manipulációs gyakorlójátékok spontán folytatása, a szerepjáték egyik 

fajtája. Az egyik olyan játéktevékenységi forma, amelyben a gyerek a felnőttek szerepét, 

tevékenységét sajátos játékkörülmények között, általánosított formában, képzelete 

segítségével, felnőttek által használt tárgyak helyettesítésére szolgáló játékeszközökkel újra 

alkotja. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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Feladata: 

 a tárgyak használata közben tovább fejlődjenek érzékszervei, 

 minél pontosabban figyeli meg a környező világot, annál pontosabb a 

„konstruálás”, fontos feladat tehát a lehető legpontosabb megfigyeltetés, 

 képzelet fejlesztése, 

 gondolkodás fejlesztése, 

 manuális készség fejlesztése. 

 

Szerepjáték: a témát különböző életszakaszokban más és más hordozza. Első életszakasz: a 

cselekvés, később a tárgy, legkifejlettebb formájában pedig a szerep. 

 

Feladata: 

 a különböző élmények legösszetettebb formában való lejátszása, 

 képzelet fejlesztése, 

 közösségi kapcsolatok fejlődése /együttjátszás/, 

 megfigyelések pontosítása, 

 gondolkodás fejlesztése, 

 beszédkészség fejlesztése, 

 érzelmek egészséges elrendezése, 

 játékokkal való adekvát bánásmód, 

 esztétikai érzékek fejlesztése. 

 

Didaktikus játék: módszer az ismeretek, tapasztalatok bővítésére. Oktatási célok szolgálatába 

állítható. Sérült gyerekek nevelését ellátó iskolában a didaktikus játék a különböző tantárgyak 

tanításában a játékosságot segíti elő (pl. számolás-mérés tárgyban páratlan-páros tanításánál 

játékos párosítások). 

Feladata: 

 a tárgyak kapcsolatba hozása egymással, 

 ismeretek pontosítása, bővítése, 

 gondolkodás fejlesztése, 

 térbeli elhelyezkedés megismertetése, 

 időfogalom fejlesztése, 

 szocializációs készség fejlesztése. 

 

Spontán játék: szabadon választott játékkal való játék, szünetekben, délután. 

Feladata: ugyanaz, ami a többi játékfajtánál, de mindent a gyerek határoz meg, ő 

kezdeményez, választ játékot stb. 

 

Szabályjáték: különböző szabályok betartásán alapuló játék. A szabály meghatározza a játék 

kezdetét, befolyását, befejezését. Kifejezetten közösségi játékforma. 

Feladata: 

 figyelemfejlesztés, 

 fegyelmezettségre nevelés, 
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 testi fejlesztés, nagy mozgások koordinálása, 

 szocializáció fejlődésének segítése, 

 értelmi fejlesztés (gondolkodás, figyelem, emlékezet), 

 ismeretek, felidézések készsége (pl. Mi változott meg?). 

 

Szabadban játszható játékok: minden játékfajta játszható a szabadban, a mozgásos játékok 

esetében különösen indokolt a külső helyszín választása. 

Feladata: a külső környezet megismerése a játékon keresztül. 

 

Tantárgy: Játékra nevelés 1. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Gyakorló játék 10 

2. Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték 10 

3. Szerepjáték 10 

4. Didaktikus játék 10 

5. Szabályjáték 5 

6. Spontán játék 10 

7. Szabadon játszható játékok 17 

 Összesen: 72 

 

 



316 
 

1. Évfolyam 

1. Témakör: Gyakorló játék Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Testmozgások megfigyelése, utánzása, mozgáskoordináció fejlesztése különféle tevékenységekkel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Hallásfejlesztés, hang és beszéd játékos 

gyakorlása: hangforrások megfigyelése. 

Hangfelismerés, hallásfejlesztés kockákkal, 

csörgőkkel, haranggal, a gyerek kelt hangot. 

 

Felismerni a különböző tárgyak hangját, majd 

a hangot adó tárgyat megmutatni. 

Felismerni a különböző tárgyak hangját 

bekötött szemmel, majd megmutatni, képesség 

szerint megnevezni azokat.  

Beszédfejlesztés, artikulációs gyakorlatok. 

Játékos utánzási gyakorlatok, énekes, játékos 

mondókák utánzó mozgással. 

Ajak-, arc-, nyelvjátékok. 

Hangok gyakorlása (állathangok, harang) 

utánzása, játékokkal való ismerekedéskor 

(autó hangjának utánzása tologatás közben). 

Bekapcsolódni a játékos utánzó 

gyakorlatokba. 

Együttműködés, odafigyelés különböző 

járások közben a társakra. 

Kéz- és ujj-játékok. Hintáztatás (eleinte felnőtt térdén) integetés, 

kéz- és ujjgyakorlatok (mondókákkal kísérve). 

Bekapcsolódni kéz- és ujj-játékokba. 

Húzások, labdagyakorlatok. Húzogatások, tologatások gördeszkán. 

Labda gurítása, eldobása. 

Labdát gurítani, eldobni. 

Kúszás, mászás, ugrálás páros lábon, 

feltérdelés, felülés. 

Forgások, forgatások, egyensúlygyakorlatok. 

Kúszás, mászás, ugrálás, feltérdelés, felülés. 

Forgások, forgatások, lépegető gyakorlatok, 

séta vonalon. 

Páros lábon ugrálás játék közben. 

A földön kúszó-mászó gyakorlatokat végezni, 

alacsonyabb lejtőn fel-, lemászni. 

Bekapcsolódás a játékba. 

Fogások – látás-fogás koordináció kialakítása. Gyöngyfűzés szabadon, nagyobb méretű 

gyönggyel. 

Homokozás, homok töltése egyik vödörből a 

másokba, kavicsok rakosgatása.   

Nagyobb gyöngyöt felfűzni hurkapálcára és 

cipőfűzóre (hüvelyk- és mutatóujj együttes 

mozgásának differenciáltsága). 

Játszani rövidebb ideig elmélyülten 

kockákkal, Montessori-eszközökkel. 

Fogalmak: Tevékenységek, tárgyak megnevezése. 
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1. Évfolyam 

2. Témakör: Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Húzó, dugó, csavaró, toló mozdulatok tudatos alkalmazása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Építőkockából egyszerű konstrukció készítése. Fakocka rakosgatása, építkezés vízszintes 

irányban – egyenes vonal végig rakása 

kockával a szőnyegen. 

Elfoglalni magát fakockával rövidebb ideig, 

segítséggel rakosgatni, eleinte vízszintes 

irányban. 

Összeilleszthető síkidomok használata. Összeilleszthető síkidomokból térbeli 

konstrukció építése 2-3 elem felhasználásával. 

Összeilleszthető síkidomokból kisebb 

építményeket készíteni, 2-3 elemet használva. 

Golyók, pálcák használata. Segítséggel kisebb térszerkezet építése 

golyóból, pálcikából.  

Golyókat, pálcikákat használni. 

Játékszerszámok használata. Játékszerszámok próbálgatása pl. kalapács, 

seprű.  

3-4 játékeszközt megismerni, rendeltetéseinek 

megfelelően használni. 

Előre gyártott elemekből konstruálás (a 

rendelkezésre álló építőjátékkal).  

Spontán építés tetszés szerint. Egyszerűbb 

konstrukciók létrehozása (a rendelkezésre álló 

építőjátékból). 

Saját elgondolásokat megvalósítani.  

Fogalmak: Ház, kalapács, seprű, torony, vár, híd, vonat, golyó. 
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1. Évfolyam 

3. Témakör: Szerepjáték Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Azonosulás a választott szereppel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Természeti és társadalmi környezet hatásainak 

eljátszása. 

Napi tevékenységek eljátszása.  

Szabadidőben a rendelkezésre álló eszközöket 

felhasználva eljátszani a környezetében zajló 

eseményeket, jelenségeket kezdetleges 

szinten. 

Gyerekhez közel álló felnőttek munkája, 

tevékenységei, környezetben történő váratlan 

események eljátszása. 

Szülők munkájának, illetve otthoni 

tevékenységének eljátszása. 

Különböző szakmák eljátszása, pl. eladó, 

fodrász, sofőr, postás. 

Spontán bábozás. 

Mese dramatizálása. 

Kirakott, illetve barkácsolt bábokkal bábozás. Elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített 

bábokkal. 

Fogalmak: Otthon, iskola, reggel, dél, este, reggeli, ebéd, vacsora, anya, apa. 2-3 foglalkozás: pl. orvos, tanító, stb. Kanál, pohár, fésű, autó, 

baba, telefon, szappan, törülköző. 2-3 gyümölcs, illetve zöldség neve. Tanult mesék szereplői. 

 

 

  



319 
 

1. Évfolyam 

4. Témakör: Didaktikus játék Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Fogalom – tárgy – tárgykép asszociáció gyakorlása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Érzékelést fejlesztő játékok:  

Tapintás fejlesztése.  

Hallási figyelem, diszkrimináció fejlesztése. 

Ízlelés szaglás fejlesztése. 

Tapintás-párosítások tapintással. Bekötött 

szemmel ízlelése, szaglása, majd 

megmutatása, melyik volt, amit érzékeltek. 

Saját hang felismerése felvételről. 

Zörgetéssel egyforma dobozokban lévő 

tárgyak hangjainak differenciálása. 

Differenciálni 2-3 féle anyagot, hangot, ízt, 

szagot. 

Hangforrások megfigyelése, megkeresése, 

hangok differenciálása. Különböző felületű 

tárgyak, anyagok tapintása. Segítséggel 

párosítás tapintással. Ételek megízlelése, 

szaglása.  

Figyelem, emlékezet fejlesztése: figyelem 

tartósságának terjedelmének fejlesztése. A 

gondolkodás fejlesztését szolgáló didaktikai 

játékok. 

Funkcionálisan összefüggő képek egyeztetése, 

hiányok pótlása. 

Játékos színegyeztetések, párosítások, 

válogatások, játékos összehasonlítások.  

Játékos instrukciók követése, analógiás sorok 

kirakása – több dologból több egyforma 

kiválasztása, kép-tárgy egyeztetése, szín, 

forma egyeztetése. 

2 részből álló képet szétszedni később 

összerakni. 

Színek egyeztetése. 

2 elemből ritmikus sort alkotni. 

2-3 formát egyeztetni, feltűnőbb 

azonosságokat és különbözőségeket 

észrevenni. 

 

Analizáló-szintetizáló képesség 

Logikai műveletek játékos formái 

Időfogalom fejlesztése Rövid mesék képeinek sorba rendezése, 

lejátszása, instrukciók alapján. 

Sorba rendezni pár mondatos mese képeit. 

Beszédmegértést fejlesztő játékok. 

Beszédfejlesztő didaktikai játékok. 

Játékos artikulációs gyakorlatok. 

Egy információt tartalmazó kérések 

végrehajtására utaló játékok eljátszása. 

Egy (több) információt tartalmazó kérést 

végrehajtani. Kiválasztani több tárgyból, 

képből a megnevezettet. 
Szókincsfejlesztés. Kultúrtechnikák 

tanításával kapcsolatos didaktikai játékok.  

Kirakott tárgyakból egy adott tárgy 

kiválasztása, (szókincsbővítés).  

Számolás-mérés és olvasás-írás közben 

használatos didaktikai játékok.  

Mennyiségek játékos összehasonlítása, 

összemérése. Barchoba-játék játszása. 

Különböző vonalak, minták kilépegetése, 

kirakása játékkal. Ritmikus sorok alkotása 2 

elemből. 

2-3 formát egyeztetni, feltűnőbb 

azonosságokat és különbözőségeket 

észrevenni. 

Kiválasztani több tárgyból, képből a 

megnevezettet. 
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Közös egyirányú cselekvést végrehajtani 

tanárral, társakkal. 

Fogalmak: Különböző játékok során használt tárgyak, ízek, szagok. Környezetünkben lévő hangok közül néhány. Alapvető formák. 

 

 

1. Évfolyam 

5. Témakör: Szabályjáték Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 5 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű szabályok felismerése, megértése és betartása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Mozgásos szabályjátékok Gyakorló és szerepjátékok játszása, 

amelyekben a műveletek mozzanatai 

megadott sorrendben követik egymást. 

Páros játékok játszása először felnőttel, majd 

egy társsal.  

Egyszerűbb csoportos mozdulatjátékok – 

körjátékok, párválasztók játszása. 

Bekapcsolódni az egyszerűbb 

szabályjátékokba és együttműködni társaival. 

3-4 körjáték, párválasztó ismerete. 

Értelemfejlesztő szabályjátékok Páros játékok játszása először felnőttel, majd 

egy társsal.  

Érzékelést fejlesztő játékok játszása. 

Megfigyelést fejlesztő játékok játszása, pl. Mi 

változott meg? – játék három tárggyal.  

Figyelmet fejlesztő szabályjátékok három 

tárggyal – a figyelem tartósságának, 

terjedelmének növelése különböző játékok 

játszásával.  

Betartani a szabályt egyszerűbb 

értelemfejlesztő szabályjátékokban. 

3-5 percig elmélyülten foglalkozni játékkal. 

Fogalmak: Sor, kör, vonal, pár, labda. 
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1. Évfolyam 

6. Témakör: Spontán Játék Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Társak megkeresése és elfogadása a játék során. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Spontán játék szabadon választott 

játéktárgyakkal és szabadon választott 

társakkal, segítségnyújtás mellett. 

Szabad játék bármilyen önállóan választott 

játéktárggyal és társsal.  

A felkínált lehetőségek (a már megismert 

játéktárgyak szabadpolcos elhelyezésével) 

közül választás segítséggel.  

Segítséggel választás a felkínált 

játéklehetőségek közül, adekvát játék a 

játéktárgyakkal.  

Fogalmak: Elérhető játéktárgyak neve. 

 

1. Évfolyam 

7. Témakör: Szabadban játszható játékok Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 17 

Nevelési fejlesztési cél: Eszközök figyelmes használata, testi épség megóvására törekvés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Játék a szabadtéri foglalkozási eszközökkel. 

 

Minden említett játékforma, ami a szabadban 

is játszható. 

Hintázás, mászókázás, csúszdázás 

segítséggel.  

Homokozóban építkezés, egyszerűbb, 

nagyobb formák megtöltése, kiborítása. 

Homokozóban „főzés” illetve építkezés – 

forma megtöltése, kiborítása. 

Vár, gödör építése.  

Kavicsok rakosgatása. 

Segítség mellett futó- és fogójátékok játszása. 

A tanuló tudja elfoglalni magát a szabadban, 

játékot találni magának. 

Tudjon figyelni játék közben társaira (pl. a 

homokozóban ne szórja a homokot).  

Tudjon futó- és fogójátékokba bekapcsolódni. 

 

 

 

 

Fogalmak: Hinta, mászóka, homok, „torta”, „süti, vár”, kő, sár, gödör, csúszda, fogó, futás. 
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3.4 [Új] Játékra nevelés 2. évfolyam 
      (Egyéb) 

 

Cél:  

 Téri orientációs képessége és a környezetben való tájékozódása javuljon. 

 Rendeltetésszerűen játsszon néhány játékkal. 

 Közösségi játékba bevonható legyen. 

 

Feladat: 

 Ismeretszerzés a játékok tulajdonságairól ezek alapján összehasonlításuk, válogatásuk, 

csoportosításuk, érzékszervek további fejlesztése. 

 Téri tájékozódás fejlesztése, osztályterem berendezési tárgyainak, elhelyezkedésük 

ismerete. 

 Konstrukciós játékok összeillesztése, húzó, dugó mozdulatok gyakorlása, tudatos 

alkalmazása. 

 Egyszerűbb mozdulatsorok, mozgással kísért mondókák leutánzása, utánzókészség 

fejlesztése. 

 Figyelem, gondolkodás, emlékezet, manuális készség, beszédkészség, szociális 

készség fejlesztése. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Segítséggel tájékozódjon a játékok és játékszerek között. 

 Segítséggel csoportosítson játékszereket jól észlelhető tulajdonságaik alapján. 

 Próbáljon konstrukciós játékokat összeilleszteni. 

 Segítséggel bevonható legyen néhány közösségi játékba. 

 Képességeihez mérten próbáljon részt venni játékos utánzó gyakorlatokban. 
 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Gyakorló játék 10 

2. Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték 10 

3. Szerepjáték 10 

4. Didaktikus játék 10 

5. Szabályjáték  5 

6. Spontán játék 10 

7. Szabadon játszható játékok 17 

 Összesen: 72 
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2. Évfolyam 

1. Témakör: Gyakorló játék Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Testmozgások megfigyelése, utánzása, mozgáskoordináció fejlesztése különféle tevékenységekkel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Hallásfejlesztés, hang és beszéd játékos 

gyakorlása: hangforrások megfigyelése. 

Hangfelismerés, hallásfejlesztés kockákkal, 

csörgőkkel, haranggal, a gyerek kelt hangot. 

 

Felismerni a különböző tárgyak hangját, majd 

a hangot adó tárgyat megmutatni. 

Felismerni a különböző tárgyak hangját 

bekötött szemmel, majd megmutatni, képesség 

szerint megnevezni azokat.  

Beszédfejlesztés, artikulációs gyakorlatok. 

Játékos utánzási gyakorlatok, énekes, játékos 

mondókák utánzó mozgással. 

Ajak-, arc-, nyelvjátékok. 

Hangok gyakorlása (állathangok, harang) 

utánzása, játékokkal való ismerekedéskor 

(autó hangjának utánzása tologatás közben). 

Bekapcsolódni a játékos utánzó 

gyakorlatokba. 

Együttműködés, odafigyelés különböző 

járások közben a társakra. 

Kéz- és ujj-játékok. Hintáztatás (eleinte felnőtt térdén) integetés, 

kéz- és ujjgyakorlatok (mondókákkal kísérve). 

Bekapcsolódni kéz- és ujj-játékokba. 

Húzások, labdagyakorlatok. Húzogatások, tologatások gördeszkán. 

Labda gurítása, eldobása. 

Labdát gurítani, eldobni. 

Kúszás, mászás, ugrálás páros lábon, 

feltérdelés, felülés. 

Forgások, forgatások, egyensúlygyakorlatok. 

Kúszás, mászás, ugrálás, feltérdelés, felülés. 

Forgások, forgatások, lépegető gyakorlatok, 

séta vonalon. 

Páros lábon ugrálás játék közben. 

A földön kúszó-mászó gyakorlatokat végezni, 

alacsonyabb lejtőn fel-, lemászni. 

Bekapcsolódás a játékba. 

Fogások – látás-fogás koordináció kialakítása. Gyöngyfűzés szabadon, nagyobb méretű 

gyönggyel. 

Homokozás, homok töltése egyik vödörből a 

másokba, kavicsok rakosgatása.   

Nagyobb gyöngyöt felfűzni hurkapálcára és 

cipőfűzóre (hüvelyk- és mutatóujj együttes 

mozgásának differenciáltsága). 

Játszani rövidebb ideig elmélyülten 

kockákkal, Montessori-eszközökkel. 

Fogalmak: Tevékenységek, tárgyak megnevezése. 
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2. Évfolyam 

2. Témakör: Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Húzó, dugó, csavaró, toló mozdulatok tudatos alkalmazása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Építőkockából egyszerű konstrukció készítése. Fakocka rakosgatása, építkezés vízszintes 

irányban – egyenes vonal végig rakása 

kockával a szőnyegen. 

Elfoglalni magát fakockával rövidebb ideig, 

segítséggel rakosgatni, eleinte vízszintes 

irányban. 

Összeilleszthető síkidomok használata. Összeilleszthető síkidomokból térbeli 

konstrukció építése 2-3 elem felhasználásával. 

Összeilleszthető síkidomokból kisebb 

építményeket készíteni, 2-3 elemet használva. 

Golyók, pálcák használata. Segítséggel kisebb térszerkezet építése 

golyóból, pálcikából.  

Golyókat, pálcikákat használni. 

Játékszerszámok használata. Játékszerszámok próbálgatása pl. kalapács, 

seprű.  

3-4 játékeszközt megismerni, rendeltetéseinek 

megfelelően használni. 

Előre gyártott elemekből konstruálás (a 

rendelkezésre álló építőjátékkal).  

Spontán építés tetszés szerint. Egyszerűbb 

konstrukciók létrehozása (a rendelkezésre álló 

építőjátékból). 

Saját elgondolásokat megvalósítani.  

Fogalmak: Ház, kalapács, seprű, torony, vár, híd, vonat, golyó. 
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2. Évfolyam 

3. Témakör: Szerepjáték Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Azonosulás a választott szereppel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Természeti és társadalmi környezet hatásainak 

eljátszása. 

Napi tevékenységek eljátszása.  

Szabadidőben a rendelkezésre álló eszközöket 

felhasználva eljátszani a környezetében zajló 

eseményeket, jelenségeket kezdetleges 

szinten. 

Gyerekhez közel álló felnőttek munkája, 

tevékenységei, környezetben történő váratlan 

események eljátszása. 

Szülők munkájának, illetve otthoni 

tevékenységének eljátszása. 

Különböző szakmák eljátszása, pl. eladó, 

fodrász, sofőr, postás. 

Spontán bábozás. 

Mese dramatizálása. 

Kirakott, illetve barkácsolt bábokkal bábozás. Elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített 

bábokkal. 

Fogalmak: Otthon, iskola, reggel, dél, este, reggeli, ebéd, vacsora, anya, apa. 2-3 foglalkozás: pl. orvos, tanító, stb. Kanál, pohár, fésű, autó, 

baba, telefon, szappan, törülköző. 2-3 gyümölcs, illetve zöldség neve. Tanult mesék szereplői. 
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2. Évfolyam 

4. Témakör: Didaktikus játék Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Fogalom – tárgy – tárgykép asszociáció gyakorlása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Érzékelést fejlesztő játékok:  

Tapintás fejlesztése.  

Hallási figyelem, diszkrimináció fejlesztése. 

Ízlelés szaglás fejlesztése. 

Tapintás-párosítások tapintással. Bekötött 

szemmel ízlelése, szaglása, majd 

megmutatása, melyik volt, amit érzékeltek. 

Saját hang felismerése felvételről. 

Zörgetéssel egyforma dobozokban lévő 

tárgyak hangjainak differenciálása. 

Differenciálni 2-3 féle anyagot, hangot, ízt, 

szagot. 

Hangforrások megfigyelése, megkeresése, 

hangok differenciálása. Különböző felületű 

tárgyak, anyagok tapintása. Segítséggel 

párosítás tapintással. Ételek megízlelése, 

szaglása.  

Figyelem, emlékezet fejlesztése: figyelem 

tartósságának terjedelmének fejlesztése. A 

gondolkodás fejlesztését szolgáló didaktikai 

játékok. 

Funkcionálisan összefüggő képek egyeztetése, 

hiányok pótlása. 

Játékos színegyeztetések, párosítások, 

válogatások, játékos összehasonlítások.  

Játékos instrukciók követése, analógiás sorok 

kirakása – több dologból több egyforma 

kiválasztása, kép-tárgy egyeztetése, szín, 

forma egyeztetése. 

2 részből álló képet szétszedni később 

összerakni. 

Színek egyeztetése. 

2 elemből ritmikus sort alkotni. 

2-3 formát egyeztetni, feltűnőbb 

azonosságokat és különbözőségeket 

észrevenni. 

 

Analizáló-szintetizáló képesség 

Logikai műveletek játékos formái 

Időfogalom fejlesztése Rövid mesék képeinek sorba rendezése, 

lejátszása, instrukciók alapján. 

Sorba rendezni pár mondatos mese képeit. 

Beszédmegértést fejlesztő játékok. 

Beszédfejlesztő didaktikai játékok. 

Játékos artikulációs gyakorlatok. 

Egy információt tartalmazó kérések 

végrehajtására utaló játékok eljátszása. 

Egy (több) információt tartalmazó kérést 

végrehajtani. Kiválasztani több tárgyból, 

képből a megnevezettet. 
Szókincsfejlesztés. Kultúrtechnikák 

tanításával kapcsolatos didaktikai játékok.  

Kirakott tárgyakból egy adott tárgy 

kiválasztása, (szókincsbővítés).  

Számolás-mérés és olvasás-írás közben 

használatos didaktikai játékok.  

Mennyiségek játékos összehasonlítása, 

összemérése. Barchoba-játék játszása. 

Különböző vonalak, minták kilépegetése, 

kirakása játékkal. Ritmikus sorok alkotása 2 

elemből. 

2-3 formát egyeztetni, feltűnőbb 

azonosságokat és különbözőségeket 

észrevenni. 

Kiválasztani több tárgyból, képből a 

megnevezettet. 
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Közös egyirányú cselekvést végrehajtani 

tanárral, társakkal. 

Fogalmak: Különböző játékok során használt tárgyak, ízek, szagok. Környezetünkben lévő hangok közül néhány. Alapvető formák. 

 

 

2. Évfolyam 

5. Témakör: Szabályjáték Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 5 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű szabályok felismerése, megértése és betartása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Mozgásos szabályjátékok Gyakorló és szerepjátékok játszása, 

amelyekben a műveletek mozzanatai megadott 

sorrendben követik egymást. 

Páros játékok játszása először felnőttel, majd 

egy társsal.  

Egyszerűbb csoportos mozdulatjátékok – 

körjátékok, párválasztók játszása. 

Bekapcsolódni az egyszerűbb 

szabályjátékokba és együttműködni társaival. 

3-4 körjáték, párválasztó ismerete. 

Értelemfejlesztő szabályjátékok Páros játékok játszára először felnőttel, majd 

egy társsal.  

Érzékelést fejlesztő játékok játszása. 

Megfigyelést fejlesztő játékok játszása, pl. Mi 

változott meg? – játék három tárggyal.  

Figyelmet fejlesztő szabályjátékok három 

tárggyal – a figyelem tartósságának, 

terjedelmének növelése különböző játékok 

játszásával.  

Betartani a szabályt egyszerűbb 

értelemfejlesztő szabályjátékokban. 

3-5 percig elmélyülten foglalkozni játékkal. 

Fogalmak: Sor, kör, vonal, pár, labda. 
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2. Évfolyam 

6. Témakör: Spontán játék Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Társak megkeresése és elfogadása a játék során. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Spontán játék szabadon választott 

játéktárgyakkal és szabadon választott 

társakkal, segítségnyújtás mellett. 

Szabad játék bármilyen önállóan választott 

játéktárggyal és társsal.  

A felkínált lehetőségek (a már megismert 

játéktárgyak szabadpolcos elhelyezésével) 

közül választás segítséggel.  

Segítséggel választás a felkínált 

játéklehetőségek közül, adekvát játék a 

játéktárgyakkal.  

Fogalmak: Elérhető játéktárgyak neve. 

 

2. Évfolyam 

7. Témakör: Szabadban játszható játékok Tantárgy: játékra nevelés Óraszám: 17 

Nevelési fejlesztési cél: Eszközök figyelmes használata, testi épség megóvására törekvés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Játék a szabadtéri foglalkozási eszközökkel. 

 

Minden említett játékforma, ami a szabadban 

is játszható. 

Hintázás, mászókázás, csúszdázás 

segítséggel.  

Homokozóban építkezés, egyszerűbb, 

nagyobb formák megtöltése, kiborítása. 

Homokozóban „főzés” illetve építkezés – 

forma megtöltése, kiborítása. 

Vár, gödör építése.  

Kavicsok rakosgatása. 

Segítség mellett futó- és fogójátékok játszása. 

A tanuló tudja elfoglalni magát a szabadban, 

játékot találni magának. 

Tudjon figyelni játék közben társaira (pl. a 

homokozóban ne szórja a homokot).  

Tudjon futó- és fogójátékokba bekapcsolódni. 

 

 

 

 

Fogalmak: Hinta, mászóka, homok, „torta”, „süti, vár”, kő, sár, gödör, csúszda, fogó, futás. 
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Játékra nevelés 

Évfolyam: 3. 

 

Cél:  

 A jól ismert játékokat már adekvátan használja. 

 Fogadja el társai közeledését. 

 A közösségi játékokban aktív résztvevőként vegyen részt. 

 Ismerje az osztály szabályait, és törekedjen azok betartására. 

 Tudjon választani a felkínált lehetőségek közül. 

 

Feladat: 

 A tárgyak és játékeszközök tulajdonságainak megfigyelése, megtapasztalása, 

összehasonlításuk, ezek alapján válogatásuk, csoportosításuk. 

 A beszédkészség és a szókincs fejlesztése. 

 Téri tájékozódás fejlesztése. 

 Megfigyelések pontosítása, építésnél segítséggel egyszerű minta utánzása. 

 Érzelmek, események, tevékenységek eljátszása. 

 Figyelem, gondolkodás, emlékezet, manuális készség, beszédkészség, szociális 

készség fejlesztése. 

 A játékeszközök helyes használata, a rongálások elkerülése. 

 Választási lehetőség felkínálása, spontán játék kibontakoztatása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Néhány játékkal rövid ideig és felnőtt segítségével tudjon adekvátan játszani. 

 Irányítással válogasson, csoportosítson tárgyakat jól észlelhető tulajdonságaik alapján. 

 Próbáljon építményt létrehozni. 

 Egyszerű és gyakran látott tevékenységeket próbáljon leutánozni. 

 Bevonható legyen közösségi játékokba, képességeinek megfelelően vegyen részt 

azokban. 

 Engedje társait játszani. 
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Évfolyam: 3. 

1.Témakör: Gyakorló játék Óraszám: 8 

Nevelési-fejlesztési cél: Tanult ismeretek, tevékenységek végzése eltérő helyzetekben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Környezetünk hangjai, 

hangszerek. 

 

 

 

 

 

Beszédfejlesztés, artikulációs 

gyakorlatok, állathangok 

utánzása 

Játékos utánzási gyakorlatok 

Énekes, játékos mondókák 

mozgással kísérve 

Arckifejezések utánzása. 

Kéz és ujj játékok 

 

 

 

Mozgást gyakorló játékok 

Játékok labdával közösen és 

párban: dobás, elkapás, 

átadás. 

 

Manipulációs játékok: 

tárgyak ki- és bepakolása, 

játék autókkal, kockákkal, 

kéz és ujj játékok bővítése 

Rendelkezésre 

álló hangszerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lefedett formák 

nevei 

Hangkeltés eszközökkel, egyszerűbb 

hangszerekkel. Hangok felismerése, hangot adó 

eszköz, hangszer kiválasztása, képesség szerint 

megnevezése. Játék bekötött szemmel. 

Hang és beszéd játékos gyakorlása. 

 

Nyelv-, ajak-, arc-, fújó gyakorlatok, játékok 

utánzása. Állathangok utánzása.  

Utánozzon le mondókával kísért 

mozdulatsorokat. 

Mondókák, játékok szövegének együtt mondása, 

majd képességük szerint önálló mondása és a 

hozzá tartozó mozdulatsorok mutogatása. 

Arckifejezések leutánzása. 

 

Különböző előre felrajzolt vonalak végig járása, 

kirakott tárgyak mentén. 

Közös játékok labdával, gurítás, átadás, dobás. 

Kúszás, mászás padon és vonalon. Lejtőn 

mászás, alacsonyabb lejtőn járás segítséggel. 

Egyensúlyozó gyakorlatok, babzsákon járás, 

vékony vonalon, padon. 

 

Tárgyak, kockák egymás mellé, egymásra 

rakosgatása, autók tolása, gurítása, vonal mentén 

is, szállítás autóval.  

A hangot adó tárgyat meg tudja mutatni 

(ki tudja választani), felismeri a hangot 

adó tárgy hangját, egyszerűbb 

hangszereket megszólaltat. Néhány, általa 

már többször használt hangszert felismer, 

képességeinek megfelelően megnevez. 

Beszédszervei ügyesedjenek, kapcsolódjon 

be a játékos beszédgyakorlatokba, élmény 

legyen számára a játékos hangadás. 

Kísérje mozgással a tanult mondókákat. 

Képességeinek megfelelően mondja együtt 

a mondókák, játékok szövegét a 

pedagógussal, társaival. 

 

Nagymozgás fejlesztése. Próbálja meg 

végigjárni a vonalat. Vegyen részt 

labdajátékokban, figyeljen társaira, kérésre 

próbálja meg átrakni a labdát más kezébe.  

Egyensúlyozó gyakorlatokban egyre 

bátrabban vegyen részt. Várja ki a sorát. 

Mozgása legyen koordináltabb. 

 

Legyen egyre rendezettebb a két kéz 

együttműködése. 

 

A tárgyak egymás közötti kapcsolatát 

észlelje, fogja fel. 
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Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Konstrukciós játék Óraszám: 12 

Nevelési-fejlesztési cél: Segítséggel hozzon létre konstrukciókat, fejlődjön finommotorikája, kreativitása. 

Növekvő időtartamban használja a játékokat. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Építés építőkockából 

Előre gyártott elemeket 

illesszen össze 

Lego, Duplo 

(összeilleszthető 

kockajáték) 

 

Golyók, gyöngyök 

felfűzése 

 

 

 

Szúrójátékok használata 

(Pötyi) 

 

Golyók, pálcikák 

használata 

Vonat, ház, magas, 

alacsony 

 

 

 

 

 

Nyaklánc 

 

 

 

Szúrás, pötyi, sor, vonal 

 

 

 

Golyó, pálcika 

Építsen a kockákból, segítséggel utánozzon le egyszerű 

formákat (pl. torony) 

A létrehozott építmény felhasználása más 

játéktevékenységhez 

 

 

Irányítással golyók, gyöngyök felfűzése cipőfűzőre, 2 féle 

elemből ritmikus sort alkotva 

 

Pötyik felhelyezése a táblára sort alkotva, majd segítséggel 2 

fajta elem váltakozásával ritmikus sort alkotva  

 

Segítséggel golyókba pálcikák szúrása 

Próbáljon leutánozni más 

egyszerű építményeket, egyre 

hosszabb ideig kösse le a 

játék. 

Az építményt funkcióval 

lássa el, használja, játsszon 

vele. 

 

Finommotorika, manipulációs 

képesség fejlesztése. 

 

Mennyiségélmény 

megalapozása. 
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Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Szerepjáték játék Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Azonosulás az eljátszott szereppel. Tanult ismeretek beépítése a szerepjátékba, tevékenységek végzése eltérő 

helyzetekben. Váratlan események feldolgozása. Kommunikációs és szocializációs képességek fejlesztése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Napszakok tevékenységei, 

történései 

Családtagok tevékenységei 

Családi élet eseményei 

 

Jeles napok 

 

Váratlan események a 

családban 

 

Foglalkozások 

 

 

Vásárlás 

 

 

Közlekedés 

 

Mindennapi 

tevékenységek eljátszása 

babákkal 

 

 

Mesék feldolgozása 

Bábozás 

Ébredés, lefekvés, 

takarítás 

 

 

 

Születésnapok 

 

 

 

Pl.: eladó 

 

 

Pékáru, tej, pénz 

 

 

Busz, jegy, hajó 

 

Séta, vásárlás, főzés, 

fogmosás 

 

 

 

Báb, ujj, kéz 

Segítséggel, majd irányítással napszakok jellegzetes 

tevékenységeinek eljátszása, családtagok 

tevékenységeinek, feladatainak eljátszása. 

Jeles napok eljátszása segítséggel. 

Többszereplős összefüggő cselekvéssorok eljátszása 

segítséggel. 

 

Számukra is ismert, sokszor látott foglalkozások 

eljátszása segítséggel, az előző évi ismeretek bővítése. 

Segítséggel, majd irányítással vásárlás eljátszása. 

 

Segítséggel autózás, vonatozás eljátszása. 

 

Segítséggel játék a babákkal: etetés, altatás, séta, a baba 

egyre szélesebb körű „gondozása”. 

 

Segítséggel mesefeldolgozás, beöltözéssel. 

 

Rövid jelenetek, eseménysorok bábozása. 

A mindennapos eseményeket 

segítséggel eljátssza. Közös 

szerepjátékba kapcsolódjon be. 

Ritka vagy váratlan események 

megismétlése, újraélése, ezáltal 

feldolgozása. 

A környezetében élők cselekvéseit 

tegye érthetővé. 

A gyermek ismerje meg és 

próbálja meg alkalmazni a helyes 

magatartási szokásokat. 

Egyre több foglalkozás 

megismerése. Vásárlás, helyes 

viselkedés gyakorlása, ezáltal 

bolti vásárlás előkészítése. 

Ismerje meg a közlekedési 

eszközöket és szabályokat. Rövid 

ideig játsszon el eseményeket, 

tevékenységeket a babákkal. 

Adekvát módon használja a 

bábokat. A szerepjáték járuljon 

hozzá a súlyos passzivitás  

megszüntetéséhez. 
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Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Didaktikus játék Óraszám: 12 

Nevelési-fejlesztési cél: Közlés megértése, követése. Logikai és funkcionális összefüggések észrevétele. Kognitív funkciók fejlesztése. 

Fejlesztendő területek Elvárt 

fogalmak 

Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

A megismerő tevékenység 

fejlesztését szolgáló didaktikai 

játékok 

Szem-kéz koordináció fejlesztése. 

ÉRZÉKELÉST fejlesztő játékok: 

Vizuális, akusztikus figyelem, 

diszkrimináció fejlesztése. 

FIGYELEM, EMLÉKEZET 

fejlesztése: Figyelem 

tartósságának, terjedelmének 

fejlesztése. 

Tanulás tartósságának biztosítása.  

A gondolkodás fejlesztését 

szolgáló didaktikai játékok.  

ANALIZÁLÓ-SZINTETIZÁLÓ 

képesség fejlesztése. 

LOGIKAI MŰVELETEK játékos 

formái. 

IDŐFOGALOM fejlesztése. 

BESZÉDEMEGÉRTÉS és 

BESZÉD fejlesztése. Artikulációs 

gyakorlatok. SZÓKINCS 

fejlesztése. 

Kultúrtechnikák tanításával 

kapcsolatos didaktikai játékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző 

foglalkozásokon 

tanult fogalmak 

felhasználása a 

didaktikai 

játékok során. 

 

 

 

 

 

Tanult játékos, mozgással kísért mondókák 

gyakorlása.  

 

Tárgyak tulajdonságainak megfigyelése. Játékos 

összehasonlítások. Válogatások, párosítások, 

csoportosítások, azonosságok, különbségek 

keresése, egyeztetések. Több dologból több 

egyforma kiválasztása.  „Mi tűnt el?” játék. Tárgy-

kép, kép-kép egyeztetés. Hiányok pótlása. 

Együttműködéssel funkcionálisan összefüggő 

képek egyeztetése. 2-4-felé vágott kép 

összeillesztése segítséggel.  

Különböző vonalak, formák, minták kilépegetése, 

kirakása játékokkal. Soralkotás segédvonalon kicsi 

játékokból. 

Diafilmek vetítése, képeskönyvek nézegetése. 

Napszakok, tevékenységek egyeztetése. Évszakok 

jellemzőinek kiválasztása. 

Egyszerűbb ok-okozati összefüggések 

megfigyelése, felismerése. Rövid analógiás sorok 

kirakása segítséggel. 

Mennyiségek játékos összehasonlítása, 

összemérése. 

Kapcsolódjon be a közös 

mondókázásokba, érzékelje a többiek 

részvételét. Próbálja meg betartani az 

egyszerűbb szabályokat. 

 

Érzékelje a tárgyak és tulajdonságok 

sokszínűségét, ugyanakkor vegyen 

észre hasonlóságokat a tulajdonságok 

között. 

Próbáljon csoportosításokat 

végrehajtani. Segítséggel egyforma 

játékokat, képeket egyeztessen. 

 

Észlelje a formákat, próbálja azokat 

lefedni, követni. Próbáljon szétvágott 

lépeket összeilleszteni. 

 

Adekvátan használja a könyveket, ne 

rongálja azokat. 

Ismerje a napszakokat, ki tudja 

választani az azokra jellemző 

tevékenységeket. Megkülönbözteti az 

évszakokat. 

Rövid történetek néhány 

eseményképét segítséggel rakja sorba. 
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Évfolyam: 3. 

5. Témakör: Szabályjáték Óraszám: 12 

Nevelési-fejlesztési cél: Szabályok betartása, együttműködés, türelem. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Mozgásos 

szabályjátékok 

 

 

 

 

 

 

Értelemfejlesztő 

szabályjátékok 

Fut, megfog 

 

 

 

 

 

 

 

várakozik 

Mozgással kísért mondókák: nagymozgásos, kéz és ujjtorna. 

Csoportos mozdulatjátékok játszása, körjátékok, párválasztók. 

Gyakorló és szerepjátékok játszása. 

 

Páros játékok játszása egymással, irányítás mellett. 

 

Labdajátékok játszása: célba dobás, adogatások, gurítás, dobás 

egymásnak. 

 

Fogócska 

 

Érzékelést fejlesztő játékok: hallást, látást, szaglást, ízlelést, 

tapintást fejlesztő játékok. 

 

Megfigyelést fejlesztő játékok: „Mi változott meg?” vagy 

„Hova bújt?” 

 

Legegyszerűbb társasjátékok játszása felnőttel. 

Kapcsolódjon be az egyszerű 

csoportos és páros 

szabályjátékokba.  

Figyeljen társaira. 

 

 

 

Próbálja meg követni és 

betartani a szabályokat. 

 

 

 

Türelmesen várja ki, amíg ő 

következik. 
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Évfolyam: 3. 

6. Témakör: Spontán játék Óraszám: 8 

Nevelési-fejlesztési cél: 

Elmélyült játék a választott eszközökkel, növekvő időtartamban. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Szabad és spontán játék 

a többi játékformánál 

megismert eszközök és 

tevékenységek 

felhasználásával, 

egyedül vagy választott 

társsal. 

Választ, elérhető 

játéktárgyak nevei 

Segítségnyújtás mellett szabad játék, a segítséggel kiválasztott 

játékeszközökkel.  

Tudjon segítséggel választani 

a felkínált játéklehetőségek 

közül, próbálja adekvátan és 

növekvő időtartamban 

használni azokat. 

 

 

Évfolyam: 3. 

7. Témakör: Szabadban játszható játék Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Kinti játék élvezete, tevékenységválasztás az udvaron. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Manipulációs játékok, 

homokozás 

 

Szabadtéri foglalkozási 

eszközök kipróbálása 

Télen: hó tulajdonságai, 

játék a hóval 

 

Minden említett játék, 

tevékenység, ami a 

szabadban is játszható 

Ásás, forma, borítás 

 

 

Libikóka 

 

 

 

 

Gyúrás, szórás 

Játék a homokkal: öntés, lapátolás, borítás, gödör ásása, 

„főzőcske”. 

Kavicsok sorba rakása, vonal lefedése, homoképítmény 

díszítése. 

 

Hintázás segítséggel. Csúszdázás segítséggel. Képességeiknek 

megfelelően egyéb játszótéri eszközök használata 

 

Szánkózás segítséggel. Hó gyúrása, felnőtt segítségével 

hóember építése.  

Ügyesedjenek kezei, 

gyakorolja a fogást-

elengedést, lapátolást, 

megtöltést. 

 

Ismerkedjen az eszközökkel, 

fokozódó bátorsággal 

használja azokat.  

Próbáljon manipulálni a 

hóval. 
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Játékra nevelés 

Évfolyam: 4. 

 

Cél: 

 A játéktárgyakat adekvátan használja, egyre bővülő körben. 

 Konstruálás során a saját elképzeléseit is próbálja megvalósítani. 

 Vegyen rész közös játékokban, ahol a szabályokat is betartja. 

 Kezdeményezzen közös játékot egy vagy több társával. 

 Játék- és feladathelyzetben várjon türelemmel, amíg sorra nem kerül. 

 A játék váljon örömforrássá, tudjon önállóan választani olyan játékeszközt, mellyel 

szívesen elfoglalja magát. 

 

Feladat: 

 Figyelem, gondolkodás, emlékezet, manuális készség, beszédkészség, szociális készség 

fejlesztése. 

 Megfigyelések pontosítása, építésnél segítséggel egyszerű minta utánzása. 

 Érzelmek, események, napi tevékenységek, foglalkozások eljátszása. 

 Részvétel egyszerű körjátékokban, szabályok betartása. 

 Síkbeli tájékozódás fejlesztése. 

 Játék után rendrakás, játékeszközök, tárgyak helye a tanteremben, elpakolás. 

 Választási lehetőség meghagyása, spontán játék támogatása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Néhány játékkal adekvátan rövidebb vagy hosszabb ideig tudjon játszani. 

 Építéskor próbáljon mintát leutánozni, vagy képességeinek megfelelően létrehozni. 

 Egyszerűbb tevékenységeket segítséggel játsszon el. 

 Bevonható legyen közösségi játékba, az egyszerűbb szabályokat igyekezzen betartani. 

 Ne zavarják egymás játékát. 

 Képességeik szerint vegyenek részt a már nem használt játékok elpakolásában. 
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Évfolyam: 4. 

1.Témakör: Gyakorló játék Óraszám: 4 

Nevelési-fejlesztési cél: Tanult ismeretek, tevékenységek végzése eltérő helyzetekben, fokozódó önállósággal.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Környezetünk hangjai, 

hangszerek. 

 

 

 

 

 

 

Beszédfejlesztés, artikulációs 

gyakorlatok, állathangok 

utánzása 

Játékos utánzási gyakorlatok 

Énekes, játékos mondókák 

mozgással kísérve 

Arckifejezések utánzása. 

Kéz és ujj játékok 

 

 

Mozgást gyakorló játékok 

Játékok labdával közösen és 

párban: dobás, elkapás, 

átadás. 

 

Manipulációs játékok: 

tárgyak ki- és bepakolása, 

játék autókkal, kockákkal, 

kéz és ujj játékok bővítése 

Rendelkezésre 

álló hangszerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lefedett formák, 

vonalak  

Hangforrások megfigyelése, megkeresése. 

Hangkeltés eszközökkel, egyszerűbb 

hangszerekkel. Hangok felismerése, hangot adó 

eszköz, hangszer kiválasztása, képesség szerint 

megnevezése. Játék bekötött szemmel. 

Hang és beszéd játékos gyakorlása. 

 

Nyelv-, ajak-, arc-, fújó gyakorlatok, játékok 

utánzása. Állathangok utánzása.  

Utánozzon le mondókával kísért mozdulatsorokat. 

Mondókák, játékok szövegének együtt mondása, 

majd képességük szerint önálló mondása és a 

hozzá tartozó mozdulatsorok mutogatása. 

Arckifejezések leutánzása. 

 

Segítséggel különböző előre felrajzolt vonalak 

végig járása, kirakott tárgyak mentén. 

Közös játékok labdával, gurítás, átadás, dobás. 

Kúszás, mászás padon és vonalon. Lejtőn mászás, 

alacsonyabb lejtőn járás segítséggel.  

Segítséggel egyensúlyozó gyakorlatok, babzsákon 

járás, vékony vonalon, padon. 

 

Tárgyak, kockák egymás mellé, egymásra 

rakosgatása, autók tolása, gurítása, vonal mentén 

is, szállítás autóval.  

A hangot adó tárgyat meg tudja mutatni 

(ki tudja választani), felismeri a hangot 

adó tárgy hangját, ő is zajt tudjon kelteni 

különböző eszközökkel, egyszerűbb 

hangszereket megszólaltasson. Néhány, 

általa már többször használt hangszert 

felismerjen, képességeinek megfelelően 

megnevezzen. 

Beszédszervei ügyesedjenek, 

kapcsolódjon be a játékos 

beszédgyakorlatokba, élmény legyen 

számára a játékos hangadás. Kísérje 

mozgással a tanult mondókákat. 

Képességeinek megfelelően mondja 

együtt a mondókák, játékok szövegét a 

pedagógussal, társaival. 

Nagymozgás fejlesztése. Próbálja meg 

végigjárni a vonalat. Vegyen részt 

labdajátékokban, figyeljen társaira, 

kérésre próbálja meg átrakni a labdát más 

kezébe.  

Egyensúlyozó gyakorlatokban egyre 

bátrabban vegyen részt. Várja ki a sorát. 

Mozgása legyen koordináltabb. 

 

Legyen egyre rendezettebb a két kéz 

együttműködése 
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Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Konstrukciós játék Óraszám: 12 

Nevelési-fejlesztési cél: Segítséggel vagy önállóan saját elgondolások megvalósítása, elmélyült játék, növekvő időtartamban.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Építés építőkockából, 

előre gyártott 

elemekből 

Lego, Duplo 

(összeilleszthető 

kockajáték) 

 

 

 

 

Golyók, gyöngyök 

felfűzése 

 

 

 

Szúrójátékok használata 

(Pötyi) 

 

Golyók, pálcikák 

használata 

Hosszú, rövid, keskeny, 

széles, út, fal 

 

 

 

 

 

 

 

Sok, kicsi, nagy 

 

 

 

Alapszínek 

 

 

 

 

Vízszintes és függőleges irányú építkezés, önálló 

elgondolások megvalósítása 

 

 

 

 

 

 

Irányítással, 2-3 szempont figyelembevételével gyöngyök 

felfűzése 

 

 

Soralkotás 2-3 szempont figyelembevételével. Segítséggel 

nagyon egyszerű formák leutánzása 

 

Egyszerű formák leutánzása segítséggel. 

Egyszerűbb építményeket 

próbáljon leutánozni, 

önállóan hozzon létre, 

képességeinek megfelelően 

nevezze meg. Egyre 

elmélyültebben építkezzen.  

Az elkészített konstrukciót 

segítséggel használja fel más 

játékhoz.  

Fejlődjön esztétikai érzéke. 

 

Finommotorika, figyelem 

fejlesztése, két kéz 

összerendezett mozgásának 

fejlesztése 

Mennyiségélmény 

megalapozása. 

Utánzókészség, figyelem, 

emlékezet, kreativitás 

fejlesztése 
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Évfolyam: 4. 

3. Témakör: Szerepjáték Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Azonosulás a szereppel, helyes viselkedés eljátszása, képesség szerint beszéddel kísért játék. Kommunikációs és 

szocializációs képességek fejlesztése. Személyiségfejlődés pozitív irányú fejlesztése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Napszakok tevékenységei, 

történései 

Családtagok tevékenységei, 

házimunkák eljátszása 

Családi élet eseményei 

Jeles napok 

 

Váratlan események a 

családban 

 

Foglalkozások 

 

 

Vásárlás 

 

Közlekedés 

 

Mindennapi tevékenységek 

eljátszása babákkal 

 

 

Mesék feldolgozása 

 

Bábozás 

Délelőtt, délután, 

porszívózás, 

sepregetés, 

felmosás, portörlés 

 

 

Évnyitó, évzáró 

 

 

 

Pl.: fodrász 

 

 

Étel alapanyagok, 

pénz 

 

 

 

Zebra, lámpa, 

ellenőr 

 

Vásárlás 

 

 

 

Segítséggel, majd irányítással napszakok 

jellegzetes tevékenységeinek eljátszása, 

családtagok tevékenységeinek, feladatainak 

eljátszása. 

Jeles napok eljátszása segítséggel. 

Többszereplős összefüggő cselekvéssorok 

eljátszása segítséggel. 

 

Számukra is ismert, sokszor látott 

foglalkozások eljátszása segítséggel, az előző 

évi ismeretek bővítése. 

Irányítással vásárlás eljátszása. 

 

 

 

Irányítással autózás, vonatozás, buszozás 

eljátszása. 

Segítséggel játék a babákkal: etetés, altatás, 

séta, a baba egyre szélesebb körű „gondozása”. 

 

Segítséggel mesefeldolgozás, beöltözéssel. 

 

Rövid jelenetek, eseménysorok bábozása. 

Játssza el a környezetében zajló egyszerűbb 

eseményeket. Közös szerepjáték alakuljon ki 

2-4 gyermek között. 

Adja vissza a környezetében zajló 

eseményeket játékában. 

Ritka vagy váratlan események 

megismétlése, újraélése, ezáltal 

feldolgozása. 

A környezetében élők cselekvéseit tegye 

érthetővé. 

A gyermek ismerje meg és próbálja meg 

alkalmazni a helyes magatartási szokásokat, 

a társas együttélés szabályait. Tanulja meg 

indulatai szabályozását. 

Ismerjen meg egyre több foglalkozást. 

Gyakorolja a vásárlást, a helyes viselkedést. 

Ismerje meg a közlekedési eszközöket és 

szabályokat, sajátítsa el a helyes 

közlekedést.  

Rövid ideig játsszon el eseményeket, 

tevékenységeket a babákkal. 

Vállaljon neki tetsző szerepet. 

 

Adekvát módon használja a bábokat.  
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Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Didaktikus játék Óraszám: 14 

Nevelési-fejlesztési cél: Logikai és funkcionális összefüggések észrevétele. Kognitív funkciók fejlesztése. 

Fejlesztendő területek Elvárt 

fogalmak 

Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

A megismerő tevékenység 

fejlesztését szolgáló didaktikai 

játékok 

Szem-kéz koordináció fejlesztése. 

ÉRZÉKELÉST fejlesztő játékok: 

Vizuális, akusztikus figyelem, 

diszkrimináció fejlesztése. 

FIGYELEM, EMLÉKEZET 

fejlesztése: Figyelem 

tartósságának, terjedelmének 

fejlesztése. 

Tanulás tartósságának biztosítása.  

A gondolkodás fejlesztését 

szolgáló didaktikai játékok.  

ANALIZÁLÓ-SZINTETIZÁLÓ 

képesség fejlesztése. 

LOGIKAI MŰVELETEK játékos 

formái. 

IDŐFOGALOM fejlesztése. 

BESZÉDEMEGÉRTÉS és 

BESZÉD fejlesztése. Artikulációs 

gyakorlatok. SZÓKINCS 

fejlesztése. 

Kultúrtechnikák tanításával 

kapcsolatos didaktikai játékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző 

foglalkozásokon 

tanult fogalmak 

felhasználása a 

didaktikai 

játékok során. 

 

 

 

 

 

Tanult játékos, mozgással kísért mondókák 

gyakorlása.  

 

Tárgyak tulajdonságainak megfigyelése. Játékos 

összehasonlítások. Válogatások, párosítások, 

csoportosítások, azonosságok, különbségek 

keresése, egyeztetések. Több dologból több 

egyforma kiválasztása.  „Mi tűnt el?” játék. Tárgy-

kép, kép-kép egyeztetés. Azonos fogalom, eltérő 

kép egyeztetése. Logikailag, funkcionálisan 

összefüggő képek egyeztetése. Hiányok pótlása.  

Együttműködéssel funkcionálisan összefüggő képek 

egyeztetése. Félbevágott, több részre vágott kép 

összeillesztése segítséggel.  

Különböző vonalak, formák, minták kilépegetése, 

kirakása játékokkal. Soralkotás segédvonalon kicsi 

játékokból. Ritmikus sor kirakása 2-3-féle elemből. 

Diafilmek vetítése, képeskönyvek nézegetése. 

Napszakok, tevékenységek egyeztetése. Évszakok 

jellemzőinek kiválasztása. 

Egyszerűbb ok-okozati összefüggések 

megfigyelése, felismerése. Rövid analógiás sorok 

kirakása segítséggel. 

Mennyiségek játékos összehasonlítása, 

összemérése. 

Kapcsolódjon be a közös 

mondókázásokba, érzékelje a többiek 

részvételét. Próbálja meg betartani az 

egyszerűbb szabályokat. 

 

Érzékelje a tárgyak és tulajdonságok 

sokszínűségét, ugyanakkor vegyen 

észre hasonlóságokat a tulajdonságok 

között. 

Próbáljon csoportosításokat 

végrehajtani. Segítséggel egyforma 

játékokat, képeket egyeztessen. 

 

Észlelje a formákat, próbálja azokat 

lefedni, követni. 

 

Adekvátan használja a könyveket, ne 

rongálja azokat. 

Ismerje a napszakokat, ki tudja 

választani az azokra jellemző 

tevékenységeket. 

Rövid történetek néhány 

eseményképét segítséggel rakja 

sorba. 
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Évfolyam: 4. 

5. Témakör: Szabályjáték Óraszám: 14 

Nevelési-fejlesztési cél: Szabályok betartása, együttműködés, türelem. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Mozgásos 

szabályjátékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelemfejlesztő 

szabályjátékok 

Körben járás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következő 

Mozgással kísért mondókák: nagymozgásos, kéz és ujjtorna. 

Csoportos mozdulatjátékok játszása, körjátékok, párválasztók. 

Gyakorló és szerepjátékok játszása. 

Páros játékok játszása egymással, irányítás mellett. 

Labdajátékok játszása: célba dobás, adogatások, gurítás, dobás 

egymásnak. 

Fogócska 

 

Megfigyelést fejlesztő játékok: „Mi változott meg?” vagy 

„Hova bújt?” 

 

Legegyszerűbb társasjátékok játszása felnőttel. 

Kapcsolódjon be az egyszerű 

csoportos és páros 

szabályjátékokba.  

Figyeljen társaira. 

 

 

 

Próbálja meg követni és 

betartani a szabályokat. 

 

 

Türelmesen várja ki, amíg ő 

következik. 

 

 

Évfolyam: 4. 

6. Témakör: Spontán játék Óraszám: 8 

Nevelési-fejlesztési cél: Elmélyült játék a választott eszközökkel, növekvő időtartamban. Viták közös rendezése.  

Alakuljon ki az önálló kezdeményezési készség. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Szabad és spontán játék 

a többi játékformánál 

megismert eszközök és 

tevékenységek 

felhasználásával, 

egyedül vagy választott 

társsal. 

Választ, elérhető 

játéktárgyak nevei 

Segítségnyújtás mellett szabad játék, a kiválasztott 

játékeszközökkel és általa választott társakkal.  

Tudjon segítséggel választani 

a felkínált játéklehetőségek 

közül, próbálja adekvátan és 

növekvő időtartamban 

használni azokat. Próbáljon 

meg társaival is játszani. 
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Évfolyam: 4. 

7. Témakör: Szabadban játszható játék Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Kinti játék élvezete, foglalja el magát az udvaron. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Manipulációs játékok, 

homokozás 

 

Szabadtéri foglalkozási 

eszközök kipróbálása 

 

 

Télen: hó tulajdonságai, 

játék a hóval 

 

Minden említett játék, 

tevékenység, ami a 

szabadban is játszható 

Díszítés 

 

 

 

 

Eszközök nevei 

 

 

 

 

Játék a homokkal: öntés, lapátolás, borítás, gödör ásása, 

„főzőcske”, homoképítmény készítése segítséggel. 

Kavicsok sorba rakása, vonal lefedése, homoképítmény 

díszítése. 

Hintázás segítséggel. Csúszdázás segítséggel. Képességeiknek 

megfelelően egyéb játszótéri eszközök használata. 

 

Szánkózás segítséggel. Hó gyúrása, felnőtt segítségével 

hóember építése.  

Ügyesedjenek kezei, 

gyakorolja a fogást-

elengedést, lapátolást, 

megtöltést. 

 

 

 

Ismerkedjen az eszközökkel, 

fokozódó bátorsággal 

használja azokat.  

 

 

Próbáljon manipulálni a 

hóval. 
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3.5 [Új]  Állampolgári ismeretek 5. évfolyam 

        (Történelem és állampolgári ismeretek) 
 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést az iskolai közösség szabályainak megismertetésével, 

betartatásával, az iskolai példaképek bemutatásával, a segítőkészségre és az egymásra való 

odafigyelésre neveléssel segíti. Kialakítja a viselkedés önszabályozási igényét. 

A nemzeti öntudat fejlődését, hazafias nevelést erősíti a nemzeti ünnepek iskolai 

rendezvényekkel történő megemlékezéseire készülődés, és aktív részvétel során az ismeretek 

bővülése a nemzeti jelképekről; az ünnepek legfontosabb történelmi szereplői példamutató 

magatartásának és az ünnepi szimbólumoknak a megismerése. 

A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelésben a társas lét különböző szintjein 

(család, osztályközösség, iskolai közösség) a közösségi szabályok megismertetésével, tudatos 

követésével, a feladatok vállalásával, a közösségért végzett vállalt feladatok kivitelezésére 

törekvéssel kapcsolódik. A tantárgy tematikája segíti az alapvető, személyes adatok 

jelentőségének felismerését. 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében fontos szerepet tölt be a saját és a társak belső 

tulajdonságainak feltérképezésére, a pozitív tulajdonságok, személyiségvonások felismerésére, 

megerősítésére neveléssel. A társakkal való együttműködés során segíti a közös vélemény 

kialakítására és a demokratikus döntések meghozatalára törekvést. 

A tantárgy fontos szerepet tölt be a családi életre nevelésben a szűk család rokoni 

kapcsolatainak, a családban betöltött szerepeknek, az ahhoz kapcsolódó feladatoknak, és a 

család legfontosabb személyes adatainak megismertetésével. 

A másokért vállalt felelősséget és az önkéntességet a mások külső és belső tulajdonságainak 

megismerésével, a megértés, az elfogadás és a toleráns viselkedés jelentőségének 

felismerésével és az egymás segítésére neveléssel támogatja. 

A pályaorientáció területén a tantárgy különösen fontos szerepet tölt be a reális önértékelés és 

a képességek korlátainak, a közösségi vállalások és az egyéni célok lehetőségeinek 

felismertetésével. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 

 5. évfolyam 

Heti óraszám   1 

Éves óraszám 36 

 

 

Cél: 

 A család szerepét megismerni, értékként tartani 

 Egyre önállóbb és tudatosabb részt vállalni a közösségi életben 

 Közelíteni a felnőttkor normáihoz 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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Feladat: 

 A család szerkezetének megmutatása 

 A családi szerepek megismertetése 

 A környezet egyre táguló körének megismerése 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret  

 

Témakör   Javasolt 

óraszám 

1. Család, a családi szocializáció 15 

2. Településünk, lakóhelyünk megismerése 21 

Összesen: 36 
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5. Évfolyam 

1. Témakör: Család, a családi szocializáció Tantárgy: Állampolgári 

ismeretek 

Óraszám: 15 

Nevelési-fejlesztési cél: A tanuló adottságaihoz igazítva: Alapvető személyes adatainak ismerete. A család szerepének, saját tulajdonságainak 

megismerése. A közösség normái szerinti viselkedési szabályok megismerése és követése. Felelősségtudat kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Személyes adatok Születési anyakönyvi kivonat, diákigazolvány, 

iskolai napló adatainak nézegetése, 

összevetése.  

A szülők foglalkozására vonatkozó eszközök, 

képek megtekintése. 

Ismerni a saját nevét, születési idejét, szülők 

nevét, a szülők foglalkozását. Felsorolni a 

család tagjait, neveiket.  

Külső és belső tulajdonságok Milyen vagyok én? Önjellemzés készítése 

külső és belső tulajdonságok alapján. 

Saját élményekről beszámoló, rajz készítése. 

Külső és belső tulajdonságokat differenciálni, 

segítséggel megnevezni és felismerni 

Iskolára vonatkozó ismeretek Ismeretek szerzése az iskola épületéről, 

emlékek, fényképek gyűjtése. Tanárok 

neveinek megismerése. 

Ismerni az iskola nevét, a tanárok nevét. 

Felismerni az iskola épületét. 

Az alapvető viselkedési szabályok  

 

A szabályok felhasználása figyelmeztetésre. 

Szituációs játékok játszása. Beszélgetések.  

Ismerni az alapvető viselkedési szabályokat, 

különböző élethelyzetekben, iskolában 

tanórán, kötetlen foglalkozásokon. 

A helyes viselkedés formái, fordulatai Szituációs játékok játszása. 

Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása. 

Felismerni tettekben a helyes – helytelen 

elemeket. 

Fogalmak: vezetéknév, keresztnév, foglalkozás, munkahely, lakcím, személyes adatok, helyes, helytelen. 
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5. Évfolyam 

2. Témakör: Településünk, lakóhelyünk megismerése Tantárgy: Állampolgári 

ismeretek 

Óraszám: 21 

Nevelési fejlesztési cél: A tanuló adottságaihoz igazítva: Lakóhelyünk megismerése, a biztonságos közlekedés alapozása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A tanuló lakóhelye, a lakóhely környezeti 

sajátosságai 

A lakóhelyről készült képek nézegetése. Saját 

album készítése.  Tanulmányi séta. 

Ismerni a szűkebb lakóhely jellemzőit.  

Az iskola és otthon közötti útvonal  Közös séta, napló készítése, fényképezés, 

rajzolás, Google térkép megkeresése, 

nézegetése. 

Tájékozódni a szűkebb élettérben 

A térkép színei, a térkép fontos jelzései (város, 

határ, úthálózat)  

Térképek tanulmányozása, terepasztal 

készítés: hegy, völgy, domb, síkság 

kialakítása.  Kirándulás, a felszíni formák 

megismerése a valóságban. 

Tájékozódni a térképen. 

Felszíni formák színeit felismerni a térképen. 

Tájékozódás a földgömbön, Magyarország és 

a szomszédos országok.  

Kép, térkép, könyvek, albumok nézegetése.  

Földgömb, térkép, képek használata. 

Tágabb lakóhelyet megmutatni a térképen: 

városunk – településünk – országunk. 

Szomszédos országok. 

 

 A közlekedés elemi szabályai 

 

Szituációs játékok játszása. 

Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása. 

Felismerni saját tettekben a helyes – helytelent 

Fogalmak: közlekedés, zebra, gyalogos, veszély, baleset, jármű, térkép, földgömb 
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3.6 [Új] Önkiszolgálás 1. évfolyam 

         (Egyéb) 

 
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

A tantárgy célja a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók alapvető szociális képességeit az 

iskoláskor előtti nevelési tapasztalatokra építve tevékenységeken keresztül úgy fejleszteni, 

hogy önkiszolgálásukban a képességek szerinti részleges vagy teljes önállóságot elérjék. 

Feladat a fejlesztések során, hogy a tanulónak egyéni üteméhez és képességeihez igazodva 

kialakuljon szociális szokásrendszere, és alkalmazásával fejlődjön praktikus képessége, 

alkalmazkodni tudása, önkiszolgálási, önellátási és önállósági szintje. 

A tanuló igényelje a rendet és a tisztaságot, alakuljon ki a személyi higiénia iránti igénye. 

Késztesse a tanulókat ez az igény az ehhez kapcsolódó eszközök alkalmazására. 

Célirányos tevékenységek rendszeres gyakorlásával alakuljanak ki a kívánatos önellátási 

szokások. A minél kevesebb segítséggel végzendő önellátás érdekében kívánatos a 

nagymozgásokat célirányossá tenni és a tanuló kismozgásait úgy fejleszteni, hogy ezzel 

lehetővé váljon az egyre önállóbb öltözés, tisztálkodás.  

A tantárgyi fejlesztés alakítsa ki a tanulók fejlettségének megfelelő, olyan önkiszolgálási, 

önellátási képességeket, valamint szociális motívumokat, amelyek képessé teszik őket 

magasabb szintű gondolkodási, életviteli és gyakorlati ismeretek befogadására. 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a rend és a rendszeresség iránti igény 

kialakításával, a testi és lelki egészségre nevelésben az egészséges táplálkozás alapvető 

szabályainak megismerésével és az étkezés közben a mértékletesség betartására törekvés 

kialakításával. 

 

Tantárgy: Önkiszolgálás 1. évfolyam 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 3 óra 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Öltözködés 32 

2. Testápolás-személyes higiénia 31 

3. Étkezés 30 

4. Környezetrendezés-környezetmegóvás 15 

 Összesen 108 

 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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Összegzett 

tanulási 

eredmények a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes együttműködésre az öltözködés során. 

Képes saját ruhadarabokat felismerni. 

Képes cipőjét irányítással fűzni. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege van.  

Képes segítséggel WC használatára és a mosdó használatával kapcsolatos 

teendőket (személyi higiénia) elvégezni, szárazra törölközni, szükséges 

esetekben felszólítás nélkül zsebkendőt használni. 

Képes a fogmosást kis segítséggel végezni. 

Étkezése kulturált, tiszta. 

Képes a személyi higiéniával kapcsolatos teendőket elvégezni étkezések 

előtt és után.  

Képes a megfelelő evőeszközzel (de legalább kanállal) enni, pohárból inni, 

kancsóból tölteni, szalvétát rendeltetés szerint használni.  

Képes az étkezéshez kapcsolódó udvariassági kifejezések spontán 

használatára. 

Képes a terem rendjére ügyelni, az eszközöket rendeltetés szerint 

használni, helyére tenni. 

Képes saját tárgyait számon tartani, elkülönítve kezelni, másét 

tulajdonosának átadni.  
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Évfolyam: 1. 

1. Témakör: Öltözködés Tantárgy: Önkiszolgálás Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: Saját ruhadarabok felismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Alsó- és felsőruházat fel- és levétele. 

– Ruhazárak kezelése.  

– Évszaknak megfelelő öltözködés. 

 

Alsó-és felsőruházat felvétele 

együttműködéssel. 

Kis segítséggel az öltözködés begyakorlása, 

megtanulása. 

Nagy gombok gombolása, cipzár, csat, patent 

használata. 

Az évszaknak megfelelő ruhaneműk 

kiválasztása. 

 

Ruhák gondos elhelyezése fogason, vállfán, 

polcon. 

– Együttműködés az öltözködés során. 

– Az időjárásnak megfelelő ruhadarabok 

kiválasztása. 

 

– Lábbelik ápolása. Cipő befűzése, letörlése, lábtörlő használata. 
– A tanuló képességeihez mérten, felnőtt 

segítségével bekapcsolódni az alapvető 

gondozási munkába. 

– Ruhák hajtogatása. 

– Fogas, vállfa használata. 

 

Fogalmak: Ruhadarabok, alsó ruházat, felsőruházat, ruhazárak, 

ruhaneműk: kabát, sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, pulóver, vállfa, fogas, 

időjárás – évszakok: tél-hideg, nyár-meleg, ruhaneműk: eső-esőkabát, hó-csizma, lábtörlő, cipőtisztítás, cipőtisztító kefe. 
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2. Témakör: Testápolás – személyi higiénia Tantárgy: Önkiszolgálás Óraszám: 31 

Nevelési fejlesztési cél: A tisztálkodási eszközök megfelelő használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Mosakodás. 

 

 

Kéz- és arcmosás megtanulása, törölközés. 

 
– Kis segítséggel helyesen alkalmazni a 

tisztálkodó eszközöket. 

– A szárazra törölközés megtanulása. 

– WC használata. Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, WC 

lehúzása, kézmosás. 

 

– WC-használat, fokozódó önállósággal. 

– Fogápolás. Tükör előtt a helyes fogmosás technikai 

begyakorlása. 

 

– Kis segítséggel helyesen alkalmazni a 

tisztálkodó eszközöket és a zsebkendőt. 

– Zsebkendő használata. Orrfújás helyesen, a használt zsebkendő 

elhelyezése. 

Fogalmak: Piszkos – tiszta, tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg víz, törölköző, 

mosdókagyló, WC-papír, fogkefe, fogkrém, zsebkendő. 

 

3. Témakör: Étkezés Tantárgy: Önkiszolgálás Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Étkezés kanállal, villával. 

– Merőkanál használata. 

– Terítés. 

– Felelősi teendők ellátása. 

 

Kézmosás étkezés előtt. 

Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

Segítséggel leves szedése. 

Terítés tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához. 

Szükséges eszközök előkészítése a terítéshez, 

asztal leszedése. 

– Betartani a kulturált étkezés szabályait. 

– Az evőeszközöket rendeltetésszerűen 

használni. 

– Önállóan étkezni. 

Fogalmak: Evőeszközök: kanál, villa, pohár, merőkanál, szalvéta, levesestál, abrosz, mélytányér, lapostányér, kistányér. 

A kulturált étkezéshez szükséges kifejezések: Jó étvágyat kívánok! Egészségetekre! Kérem szépen… 

Köszönöm szépen... 
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4. Témakör: Környezetrendezés - környezetmegóvás Tantárgy: Önkiszolgálás Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának megismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 

– Saját tulajdon felismerése. 

– Polcok, szekrények használata. 

– Rendrakás. 

 

Játéktér rendberakása, a játékok eltevése. 

Taneszközök épségének, tisztaságának 

megőrzése. 

Foglalkozások után taneszközök elrakása. 

Saját tulajdon kiválasztása, elkülönítése 

másétól (kölcsönadom, visszakérem). 

Étkezések, foglalkozások befejezése után 

rendrakás, hulladék összegyűjtése. 

 

– Maga körül rendet tartani kis segítséggel, 

illetve irányítással. 

– Ismerni az eszközök funkcióját (melyik 

eszközt mire használjuk). 

– Különbséget tenni a saját tulajdon, és a 

közösség, vagy társai tulajdona között. 

– A szemetet a megfelelő helyre tenni. 

– Virágápolás. Virágöntözés. 
–  Természet iránti érdeklődés 

megalapozása. 

Fogalmak: Játékok, taneszközök, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény, 

szemetesvödör /hulladékgyűjtő/, partvis, lapát, asztaltörlő, partvis, hulladék, locsoló kanna, öntözővíz, 

rendrakás, enyém, másé, kölcsönadni, visszakérni. 
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3.6 [Új] Önkiszolgálás 2. évfolyam 
      (Egyéb) 

 

 

Cél: 

 A szociális szokásrendszer fokozatos kialakításával és alkalmazásával fejleszteni a 

tanuló praktikus készségeit, alkalmazkodó-képességét, önkiszolgálási, önellátási és 

önállósági szintjét. 

 Finommozgásait célirányosan fejleszteni, ezzel lehetővé tenni az egyre önállóbb 

öltözést, tisztálkodást. 

 

Feladat: 

 A személyi higiénia iránti igény fokozatos kialakítása, a tanulók késztetése az ehhez 

kapcsolódó eszközök alkalmazására. 

 Önellátási szokások gyakorlása. 

 Terápiás fejlesztések: kismozgások célirányos fejlesztése, megfigyelőkészség 

fejlesztése, tájékozódási, tér- és időbeli alapfogalmak gyakorlása, testtájak felismerése, 

testrészek neveinek megismerése, öltözködés gyakorlása, az önkiszolgálás használati 

tárgyainak, eszközeinek, és azok neveinek megismerése, felismerése. 

 

Értékelés:  
Folyamatos szóbeli értékelés. Évente egyszer P.A.C. felmérés alapján állapotfelmérés. 

Félévkor és év végén szöveges minősítés és rövid értékelő tájékoztatás. 

 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 3 óra 

 

Tantárgy: Önkiszolgálás 2. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Öltözködés 32 

2. Testápolás-személyes higiénia 31 

3. Étkezés 30 

4. Környezetrendezés-környezetmegóvás 15 

 Összesen 108 
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Évfolyam: 2. 

1. Témakör: Öltözködés Tantárgy: Önkiszolgálás Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: Saját ruhadarabok felismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Alsó- és felsőruházat fel- és levétele. 

– Ruhazárak kezelése.  

– Évszaknak megfelelő öltözködés. 

 

Alsó-és felsőruházat felvétele 

együttműködéssel. 

Kis segítséggel az öltözködés begyakorlása, 

megtanulása. 

Nagy gombok gombolása, cipzár, csat, patent 

használata. 

Az évszaknak megfelelő ruhaneműk 

kiválasztása. 

 

Ruhák gondos elhelyezése fogason, vállfán, 

polcon. 

– Együttműködés az öltözködés során. 

– Az időjárásnak megfelelő ruhadarabok 

kiválasztása. 

 

– Lábbelik ápolása. Cipő befűzése, letörlése, lábtörlő használata. 
– A tanuló képességeihez mérten, felnőtt 

segítségével bekapcsolódni az alapvető 

gondozási munkába. 

– Ruhák hajtogatása. 

– Fogas, vállfa használata. 

 

Fogalmak: Ruhadarabok, alsó ruházat, felsőruházat, ruhazárak, 

ruhaneműk: kabát, sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, pulóver, vállfa, fogas, 

időjárás – évszakok: tél-hideg, nyár-meleg, ruhaneműk: eső-esőkabát, hó-csizma, lábtörlő, cipőtisztítás, cipőtisztító kefe. 
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2. Témakör: Testápolás – személyi higiénia Tantárgy: Önkiszolgálás Óraszám: 31 

Nevelési fejlesztési cél: A tisztálkodási eszközök megfelelő használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Mosakodás. 

 

 

Kéz- és arcmosás megtanulása, törölközés. 

 
– Kis segítséggel helyesen alkalmazni a 

tisztálkodó eszközöket. 

– A szárazra törölközés megtanulása. 

– WC használata. Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, WC 

lehúzása, kézmosás. 

 

– WC-használat, fokozódó önállósággal. 

– Fogápolás. Tükör előtt a helyes fogmosás technikai 

begyakorlása. 

 

– Kis segítséggel helyesen alkalmazni a 

tisztálkodó eszközöket és a zsebkendőt. 

– Zsebkendő használata. Orrfújás helyesen, a használt zsebkendő 

elhelyezése. 

Fogalmak: Piszkos – tiszta, tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg víz, törölköző, 

mosdókagyló, WC-papír, fogkefe, fogkrém, zsebkendő. 

 

3. Témakör: Étkezés Tantárgy: Önkiszolgálás Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Étkezés kanállal, villával. 

– Merőkanál használata. 

– Terítés. 

– Felelősi teendők ellátása. 

 

Kézmosás étkezés előtt. 

Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

Segítséggel leves szedése. 

Terítés tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához. 

Szükséges eszközök előkészítése a terítéshez, 

asztal leszedése. 

– Betartani a kulturált étkezés szabályait. 

– Az evőeszközöket rendeltetésszerűen 

használni. 

– Önállóan étkezni. 

Fogalmak: Evőeszközök: kanál, villa, pohár, merőkanál, szalvéta, levesestál, abrosz, mélytányér, lapostányér, kistányér. 

A kulturált étkezéshez szükséges kifejezések: Jó étvágyat kívánok! Egészségetekre! Kérem szépen… 

Köszönöm szépen... 
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4. Témakör: Környezetrendezés - környezetmegóvás Tantárgy: Önkiszolgálás Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának megismerése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 

– Saját tulajdon felismerése. 

– Polcok, szekrények használata. 

– Rendrakás. 

 

Játéktér rendberakása, a játékok eltevése. 

Taneszközök épségének, tisztaságának 

megőrzése. 

Foglalkozások után taneszközök elrakása. 

Saját tulajdon kiválasztása, elkülönítése 

másétól (kölcsönadom, visszakérem). 

Étkezések, foglalkozások befejezése után 

rendrakás, hulladék összegyűjtése. 

 

– Maga körül rendet tartani kis segítséggel, 

illetve irányítással. 

– Ismerni az eszközök funkcióját (melyik 

eszközt mire használjuk). 

– Különbséget tenni a saját tulajdon, és a 

közösség, vagy társai tulajdona között. 

– A szemetet a megfelelő helyre tenni. 

– Virágápolás. Virágöntözés. 
–  Természet iránti érdeklődés 

megalapozása. 

Fogalmak: Játékok, taneszközök, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény, 

szemetesvödör /hulladékgyűjtő/, partvis, lapát, asztaltörlő, partvis, hulladék, locsoló kanna, öntözővíz, 

rendrakás, enyém, másé, kölcsönadni, visszakérni. 
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Taneszköz-lista az Önkiszolgálás tantárgyhoz 

 

Cipőfűző,  

Cipzár, tépőzár,  

Gomb,  

Fűzőtábla,  

Ruhaneműk 

Szappan/ folyékony szappan,  

Törölköző 

Papír zsebkendő,  

Szalvéta,  

WC-papír 

Fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár,  

Tükör 

Kanál, villa, tányér, pohár, terítő/abrosz 

Lábtörlő, szemetesvödör,  

Fogas,  

Locsolókanna 

Törlőrongy, seprű, lapát 
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3.5 [Új] Állampolgári ismeretek 6. évfolyam 
       (Történelem és állampolgári ismeretek)  

 
A tantárgy az erkölcsi nevelést az iskolai közösség szabályainak megismertetésével, betartatásával, az 

iskolai példaképek bemutatásával, a segítőkészségre és az egymásra való odafigyelésre neveléssel segíti. 

Kialakítja a viselkedés önszabályozási igényét. 

A nemzeti öntudat fejlődését, hazafias nevelést erősíti a nemzeti ünnepek iskolai rendezvényekkel 

történő megemlékezéseire készülődés, és aktív részvétel során az ismeretek bővülése a nemzeti 

jelképekről; az ünnepek legfontosabb történelmi szereplői példamutató magatartásának és az ünnepi 

szimbólumoknak a megismerése. 

A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelésben a társas lét különböző szintjein (család, 

osztályközösség, iskolai közösség) a közösségi szabályok megismertetésével, tudatos követésével, a 

feladatok vállalásával, a közösségért végzett vállalt feladatok kivitelezésére törekvéssel kapcsolódik. A 

tantárgy tematikája segíti az alapvető, személyes adatok jelentőségének felismerését. 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében fontos szerepet tölt be a saját és a társak belső 

tulajdonságainak feltérképezésére, a pozitív tulajdonságok, személyiségvonások felismerésére, 

megerősítésére neveléssel. A társakkal való együttműködés során segíti a közös vélemény kialakítására 

és a demokratikus döntések meghozatalára törekvést. 

A tantárgy fontos szerepet tölt be a családi életre nevelésben a szűk család rokoni kapcsolatainak, a 

családban betöltött szerepeknek, az ahhoz kapcsolódó feladatoknak, és a család legfontosabb személyes 

adatainak megismertetésével. 

A másokért vállalt felelősséget és az önkéntességet a mások külső és belső tulajdonságainak 

megismerésével, a megértés, az elfogadás és a toleráns viselkedés jelentőségének felismerésével és az 

egymás segítésére neveléssel támogatja. 

A pályaorientáció területén a tantárgy különösen fontos szerepet tölt be a reális önértékelés és a 

képességek korlátainak, a közösségi vállalások és az egyéni célok lehetőségeinek felismertetésével. 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 

 6. évfolyam 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 

 

 
Cél: 

 A család szerepét megismerni, értékként tartani 

 Egyre önállóbb és tudatosabb részt vállalni a közösségi életben 

 Közelíteni a felnőttkor normáihoz 
 

Feladat: 

 A család szerkezetének megmutatása 

 A családi szerepek megismertetése 

 A környezet egyre táguló körének megismerése 
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A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret  

 

Heti óraszám:1 óra 

Témakör   Javasolt 

óraszám 

1. Család, a családi szocializáció 15 óra 

2. Településünk, lakóhelyünk megismerése 21 óra 

Összesen: 36 óra 
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6. Évfolyam 

1. Témakör: Család, a családi szocializáció Tantárgy: Állampolgári 

ismeretek 

Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: A tanuló adottságaihoz igazítva: Alapvető személyes adatainak ismerete. A család szerepének, saját tulajdonságainak megismerése. 

A közösség normái szerinti viselkedési szabályok megismerése és követése. Felelősségtudat kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Személyes adatok Születési anyakönyvi kivonat, diákigazolvány, 

iskolai napló adatainak nézegetése, összevetése.  

A szülők foglalkozására vonatkozó eszközök, 

képek megtekintése. 

Ismerni a saját nevét, születési idejét, szülők nevét, 

a szülők foglalkozását. Felsorolni a család tagjait, 

neveiket.  

Külső és belső tulajdonságok Milyen vagyok én? Önjellemzés készítése külső és 

belső tulajdonságok alapján. 

Saját élményekről beszámoló, rajz készítése. 

Külső és belső tulajdonságokat differenciálni, 

segítséggel megnevezni és felismerni 

Iskolára vonatkozó ismeretek Ismeretek szerzése az iskola épületéről, emlékek, 

fényképek gyűjtése. Tanárok neveinek 

megismerése. 

Ismerni az iskola nevét, a tanárok nevét. Felismerni 

az iskola épületét. 

Az alapvető viselkedési szabályok  

 

A szabályok felhasználása figyelmeztetésre. 

Szituációs játékok játszása. Beszélgetések.  

Ismerni az alapvető viselkedési szabályokat, 

különböző élethelyzetekben, iskolában tanórán, 

kötetlen foglalkozásokon. 

A helyes viselkedés formái, fordulatai Szituációs játékok játszása. 

Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása. 

Felismerni tettekben a helyes – helytelen elemeket. 

Fogalmak: vezetéknév, keresztnév, foglalkozás, munkahely, lakcím, személyes adatok, helyes, helytelen. 
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6. Évfolyam 

2. Témakör: Településünk, lakóhelyünk megismerése Tantárgy: Állampolgári 

ismeretek 

Óraszám: 21 

Nevelési fejlesztési cél: A tanuló adottságaihoz igazítva: Lakóhelyünk megismerése, a biztonságos közlekedés alapozása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A tanuló lakóhelye, a lakóhely környezeti 

sajátosságai 

A lakóhelyről készült képek nézegetése. Saját 

album készítése.  Tanulmányi séta. 

Ismerni a szűkebb lakóhely jellemzőit.  

Az iskola és otthon közötti útvonal  Közös séta, napló készítése, fényképezés, rajzolás, 

Google térkép megkeresése, nézegetése. 

Tájékozódni a szűkebb élettérben 

A térkép színei, a térkép fontos jelzései (város, 

határ, úthálózat)  

Térképek tanulmányozása, terepasztal készítés: 

hegy, völgy, domb, síkság kialakítása.  Kirándulás, 

a felszíni formák megismerése a valóságban. 

Tájékozódni a térképen. 

Felszíni formák színeit felismerni a térképen. 

Tájékozódás a földgömbön, Magyarország és a 

szomszédos országok.  

Kép, térkép, könyvek, albumok nézegetése.  

Földgömb, térkép, képek használata. 

Tágabb lakóhelyet megmutatni a térképen: 

városunk – településünk – országunk. Szomszédos 

országok. 

 

 A közlekedés elemi szabályai 

 

Szituációs játékok játszása. 

Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása. 

Felismerni saját tettekben a helyes – helytelent 

Fogalmak: közlekedés, zebra, gyalogos, veszély, baleset, jármű, térkép, földgömb 
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3.5 Társadalmi ismeretek 7– 8. évfolyam 
       (Társadalmi környezet) 

 

Cél: 

 A tantárgy olyan ismereteket nyújtson, melyek elősegítik a tanuló látókörének 

kibővítését, tágabb környezetének pontosabb megismerését. 

 Segítse a tanulót önmaga és társai teljesebb megismeréséhez a felnőtt életre való 

felkészülés érdekében. 

 

Feladatok: 

 A tanuló a megszerzett ismereteit az élet különböző színterein a gyakorlatban 

alkalmazza. 

 Bővítse a tanuló ismereteit és nyújtson lehetőséget a megfelelő viselkedés 

kialakításához a társas kapcsolatokban (családi, baráti, munkahelyi). 

 Megismertetni a nemzeti jelképeket, hagyományokat. Aktívan vegyen részt a nemzeti 

ünnepeken, megemlékezéseken, így kialakul benne a magyar nemzethez való tartozás 

érzése. 

 A pályaorientáció támogatása a különböző szakmák tevékenységeinek, eszközeinek 

megismertetésével. 

 A verbális társadalmi érintkezési formák gyakorlása.  Az információk befogadásának 

és értelmezésének a megsegítése. Az önálló információszerzés gyakorlásának a 

támogatása. 

 Fejleszteni az egyéni képességeknek megfelelően a segítségkérés és nyújtás 

szükségességének felismerését különböző szituációkban. 

 Elemi szinten a saját és állampolgárok jogainak és kötelességeinek a megismerése. 

 

Követelmény: 

 Biztosan tudja legfontosabb személyi adatait. 

 Bővüljenek ismeretei a közlekedésről. 

 Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait. 

 Segítséggel használja a tömegközlekedési járműveket. 

 Ismerje a legfontosabb ünnepeket és azok jelentőségét. 

 Legyen ismeretei arról, hogyan töltheti el hasznosan a szabadidejét. 

 Bővüljenek ismeretei a legfontosabb szolgáltató és közintézményekről. 

 Legyen valósabb az önmagáról alkotott képe. 

 Tudja mi a munka, alakuljon pozitív irányba a munkához való viszonya. 

 Legyenek ismeretei a térkép használatával kapcsolatban. 

 

Értékelés: 

Folyamatos szóbeli értékelés. A félévi éremjegy és az év végi osztályzat (1 – 5) kiegészítve 

szóbeli tájékoztatással. 

Az értékelés a tanuló teljesítménye alapján a fogyatékosság mértékének és a fejlődés 

tendenciájának figyelembevételével történik. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

Heti óraszám a nevelőtestület döntése alapján: 3 óra 

Évfolyam 7. 8. 

Heti óraszám 3 3 

Éves óraszám 108 108 

 

Témakörök 

Témakör / Évfolyam 7. 8. 

1.Személyi adatok, önismeret, társas kapcsolatok 19 19 

2.Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés 19 19 

3.Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek 38 38 

4.Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek 32 32 

5.Szabadon tervezhető órakeret 7 7 

Összesen: 108 108 
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Évfolyam: 7. 

Témakör: Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok                                                                                                         19 óra 

Nevelési-fejlesztési cél: Kontrollált viselkedés. Saját tulajdonságok tudatos alakítása, reális megítélése.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Személyes adatok, azonosítás 

lehetőségei. 

Személyes dokumentumok 

körültekintő használata.  

Családi munkamegosztás. 

Feladatom a családban. 

Családtagok és szülők szerepe a 

családban. 

Nemi szerepeknek megfelelő 

tevékenységek. 

Önismeret: 

Tulajdonságoknak káros és hasznos 

voltának megkülönböztetése. 

Hogyan látom a társaimat? 

Ők milyennek látnak engemet? 

Változások a kapcsolataimban: 

barátok – ellenségek, 

barát – barátság. 

Női és férfi szerepek. 

Párkapcsolat fogalma. Szeretet 

érzése. 

Szabadidő eltöltésének a 

megszervezése. 

Szolgáltató intézmények feladata, 

szerepe. 

Vendéglátás, vendégvárás 

szabályainak ismertetése. 

vezetéknév, keresztnév, 

leánykori név, személyes 

dokumentumok, személy 

igazolvány, diákigazolvány, 

lakcím kártya, TAJ- kártya, 

lakhely, lakcím 

család, családtag, felelősség 

munka, foglalkozás 

énkép, önértékelés 

tulajdonság 

 jellemzés 

 bírálat  

dicséret 

párkapcsolat 

barát, ellenség, barátság 

szeretet 

szabadidő, pihenőidő, 

napirend 

szolgáltató intézmény 

vendég 

viselkedés (helyes-helytelen) 

önfegyelem 

 

Személyes dokumentumok nézegetése, 

felismerése. 

Szituációs játékok a bemutatkozás gyakorlására 

és a személyes dokumentumok használatára. 

Szerepjátékok alkalmazása. Beszélgetés a 

képekről és a saját élményeiről. 

Megfigyelés. Önjellemzés. Mások jellemzése.  

Rajzolás-önarckép. 

Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása. 

Történetek befejezése cselekvéssel és verbálisan. 

Beszélgetés a képekről, filmrészletekről. 

Saját élményekről beszámoló, rajz készítése. 

Szituációs játékok eltérő szerepekben. 

Kapcsolatokban a helyes viselkedés bemutatása, 

gyakorlása. 

 

Képek gyűjtése szabadidős tevékenységekről. 

Napirend készítése. Szünet megtervezése. 

Tanulmányi séta: szolgáltató intézmények 

látogatása. 

Születésnap és névnap megtartása a csoportban.  

Szerepjáték: vendégvárás.  

 

A tanuló saját személyes 

adatainak megbízható ismerete. 

Segítséggel ismerje fel a 

személyes okmányait. 

Aktívan vegyen részt a 

mindennapi tevékenységekben. 

Segítséggel képes legyen 

önmaguk és társaik teljesebb 

megismeréséhez. 

Irányítással káros és hasznos 

tulajdonságokat tudjon 

differenciálni. 

Segítséggel egyéni 

képességének megfelelően 

ismerje fel saját érzelmeit. 

Az alapvető szabályokat 

ismerje és figyelmeztetésre 

használja azokat. 
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Évfolyam:7. 

Témakör: Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés                                                                                                                           19 óra 

Nevelési-fejlesztési cél: Biztonságosabb közlekedés szűkebb környezetben.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Lakóhelyismeret. 

Szűkebb lakóhely jellemzői: falu. 

Tágabb lakóhely jellemzői: város: 

Főváros jellemzői. 

Fővárosunk nevezetességei. 

Magyarország jellemzői. 

Tájékozódás Magyarország domborzati 

térképén. 

Felszíni formák – színük a térképen. 

Vizek, folyók és határvonal jelölése a 

térképen. 

Szomszédos országok. 

Ismerkedés a földgömbbel. 

Földrészek megnevezése. 

Helyünk Európában. 

Közlekedési szabályok átismétlése, 

kiegészítése. 

Közlekedési eszközök (szárazföldi, vízi, légi). 

Közlekedési jelzések. 

Gyalogosra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Utazás feltételei. 

Utazási tájékoztató. 

Közlekedési balesetek. 

Veszélyforrások a környezetünkben. 

Segítségnyújtási módok balesetek estében. 

lakóhely 

falu, város, főváros 

ország, haza 

térkép 

felszíni formák 

térkép színjelzései 

égtájak 

külföld 

országhatár 

földgömb 

földrész 

óceán, tenger 

közlekedés 

jármű 

közlekedési szabályok 

közlekedési jelzések 

zebra, átkelőhely, gyalogos, 

jelzőlámpa 

jegy, bérlet, érvényesség 

menetrend 

utazással kapcsolatos piktogramok 

értelmezése 

baleset 

veszély 

segítségkérés, segítségnyújtás 

felelősség 

Beszélgetés a képekről. 

Képek nézegetése, válogatása. 

Újrahasznosított anyagokból falu, város 

készítése térben. 

Film megtekintése. 

Tabló készítése. 

Térkép, földgömb használata. 

Térkép átrajzolása, felszíni formák 

színezése. 

Vizek jelölése térképen. 

Térképen jelek keresése, tartalom 

megbeszélése. 

Domborzati térkép készítése közösen. 

Terepasztalon felszíni formák kialakítása. 

Kirándulás, a felszíni formák 

megismerése a valóságban. 

Más országokról képek, könyvek 

nézegetése. 

Közlekedési táblák válogatása, 

csoportosítása. 

Közlekedési asztal készítése közösen,ezen 

szabályok gyakorlása. 

Szerepjáték: utazás. 

Kirándulás a Közlekedési Múzeumba. 

Szituációs gyakorlatokban segítségkérés 

módjainak gyakorlása. 

A saját lakóhely 

megnevezése. 

Falu, város, főváros 

közötti különbségek 

felismerése. 

Segítséggel ismerje fel a 

térkép fontosabb 

jelzéseit, színeit. 

Irányítással tudjon 

tájékozódni a 

földgömbön. 

Ismerje a közlekedés 

elemi szabályait. 

Valós helyzetekben a 

gyalogosra vonatkozó 

szabályokat ismerje fel 

és segítséggel tudja 

alkalmazni. 

Egyéni képességének 

megfelelően tudjon 

segítséget kérni. 
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Évfolyam:7. 

Témakör: Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek                                                                                                                  38 óra 

Nevelési-fejlesztési cél: Nemzeti jelképek ismerete. A nemzethez tartozás érzésének erősítése. A nemzetei ünnepekhez és a hagyományokhoz 

érzelmi és külsőségbeli csatlakozás. Az idő fogalmának a kiterjesztése.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Hazánk, Magyarország- 

magyarok vagyunk. 

Nemzeti jelképeink (zászló, 

címer, Himnusz, Szózat). 

A közösség együttlét 

alkalmai: ünnepek. 

Ünnepek az évszakokhoz 

kapcsolódóan. 

Nemzeti ünnepek. Ünnepek 

rövid összefoglalása. 

A magyar történelem 

áttekintése. 

Attila és a hunok. 

Honfoglalás. (Árpád, hét 

vezér) 

Államalapítás (István király) 

Történetek Mátyás királyról. 

nemzet, ország 

jelkép 

címer 

nemzeti zászló 

kokárda 

Himnusz 

Szózat 

szokások 

hagyomány 

honfoglalás 

vezér 

király 

uralkodás 

ezer év 

 

Földgömb, térkép használata. 

Dallamfelismerés, zászlók közül a magyar kiválasztása, 

címer megfigyelése, felismerése. 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

Tárgyak, rajzok készítése az ünnepre. 

Tanulmányi kirándulás: az ünnephez kapcsolódó helyszínek 

felkeresése (pl. Nemzeti Múzeum, szobor) 

Versek, dalok tanulása az ünnepekre. 

Mondák olvasása Attiláról, honfoglalásról. Film 

megtekintése, látottak megbeszélése. 

Szituációs játékok alkalmazása. 

Koronázási jelképek megtekintése a Parlamentben. 

Kirándulás történelmi helyszínre. 

Rajzfilmek megtekintése Mátyás királyról. 

 

Ismerje fel a Himnuszt és a 

Szózatot, segítséggel el tudja 

énekelni. 

Ismerje fel a magyar zászlót és 

címert.  

Segítséggel tudja elmondani a 

nemzeti ünnepeket.  

Irányítással egyéni képességének 

megfelelően tudja elmondani az 

ünnephez kapcsolódó legfontosabb 

tudnivalókat. 

Segítséggel készülődjön az ünnepre 

és külső megjelenése is ahhoz 

igazodjon. 

Ismerje a hagyományokat és a 

szokásokat. 

Viselkedjen az ünnephez méltóan. 

 

 

  



366 
 

 

Évfolyam:7. 

Témakör: Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek                                                                                                         32 óra 

Nevelési-fejlesztési cél: Az alapvető közösségi szabályok megismerése. A tanulók saját jogainak és kötelességeinek elemi szintű megismerése. 

A nemzethez tartozás érzésének erősödése.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Tagjai vagyunk a 

társadalomnak. 

Viselkedés a rokonokkal. 

Viselkedés idegenekkel. 

Viselkedés a társakkal. 

Társadalomra káros 

tevékenységek (hazugság, 

lopás). 

Törvények, szabályok 

betartásának fontossága. 

Állampolgárok vagyunk. 

A tanuló kötelességei. 

 

társadalom 

rokon 

ismerős 

idegen 

alkalmazkodás 

udvariasság 

hazugság, lopás, bűn, 

büntetés, bocsánat 

következmény 

törvény  

szabály 

állampolgár 

kötelesség 

Szerepjáték eltérő helyzetekben. 

Történetek feldolgozása, megbeszélése. 

Saját élmények elmesélése. 

Film részletek megtekintése és megbeszélése. 

Konfliktushelyzetekre megoldások keresése. 

Hírekből helyes és helytelen viselkedések gyűjtése. 

 

Segítséggel ismerje fel a 

helytelen cselekedeteket. 

Tudjon különbséget tenni a 

helyes és a helytelen között. 

Ítélje el a helytelen 

cselekvéseket. 

A tanuló ismerje és tartsa is be 

a szabályokat. 
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Személyi adatok – Önismeret- Társas kapcsolatok                                                                                                          19 óra 

Nevelési-fejlesztési cél: A személyes dokumentumok ismerete, használatuk fontosságának felismertetése. Pozitív példák megismertetése 

által a segítőkész magatartás kialakítása a társas kapcsolatokban.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Személyes adatok. 

Az azonosítás módjai. 

Személyes okmányok ismerete és használatuk 

fontossága. 

Családtagok adatai. 

Családi kapcsolatok. 

Nemek közötti különbségek életkorok szerint. 

Önismeret. Milyen vagyok? 

Külső és belső tulajdonságok. 

Érzelmek differenciálása. 

Társas kapcsolatok: barát, barátság, ellenség. 

Párkapcsolatok: szeretet, szerelem. 

Munkahelyi kapcsolatok. 

Orvosi ellátás. 

Szabadidős intézmények. 

Közintézmények. 

Szabadidő eltöltésének lehetőségei. 

Természeti környezet veszélyforrásai. 

Tárgyi környezet veszélyforrásai. 

Piktogramok jelentése, ismertetése. 

Tűzoltók, mentők, rendőrök munkája. 

Segítségkérés módjai. 

Káros szenvedélyek. 

Vásárlási gyakorlatok: pénzérmék, 

bankjegyek felismerése. 

születési anyakönyvi 

kivonat, TAJ-kártya, 

lakcím- kártya, személy 

igazolvány, 

diákigazolvány 

család, családtagok, 

rokonok 

életkor 

énkép, jellemzés, 

tulajdonság, önértékelés, 

önbizalom 

barát, barátság 

kapcsolat 

érzelmek 

szeretet, szerelem 

párkapcsolat 

empátia 

tolerancia 

munkahely 

intézmény 

veszély, baleset 

segítségkérés 

káros szenvedély 

pénz 

Személyes okmányok nézegetése, 

felismerése. Szituációs játékok az 

adatok gyakorlására. 

Beszélgetés a képekről, saját 

élményeiről. 

Szerepjátékok alkalmazása. 

Rajzolás: önarckép, családrajz. 

Képek gyűjtése, válogatása, 

csoportosítása. 

Különböző intézmények látogatása. 

Piktogramok keresése a 

környezetünkben.  

Piktogramok válogatása, 

csoportosítása. 

Tűzoltó, mentő és rendőrautók 

megtekintése. 

Film részlet megtekintése. 

Valódi vásárlás. 

 

A tanuló a saját személyes 

adatainak megbízható 

ismerete. 

Segítséggel ismerje fel az 

okmányait és ezek 

használatának fontosságát. 

Egyre biztosabbá váljon 

énképe. 

Segítséggel külső és belső 

tulajdonságokat tudjon 

differenciálni. 

Irányítással egyéni 

képességének megfelelően 

kapcsolataiban alkalmazza a 

helyes viselkedési formákat. 

Segítséggel ismerje fel a 

különböző intézményeket. 
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés                                                                                                                             19 óra 

Nevelési-fejlesztési cél: Alapvető közlekedési szabályok ismerete. Tájékozódás térképen. Váratlan helyzetben segítség kérése.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Szűkebb lakóhely jellemzői. 

Város jellemzői.  

Főváros jellemzői. 

Főváros nevezetességei. 

Tájékozódás a térképen. 

Magyarország jellemzői. 

Felszíni formák – színük a térképen. 

Jelentősebb vizeink ismertetése. 

Szomszédos országok. 

Tájékozódás a földgömbön. 

Helyünk Európában. 

Közlekedés színterei. 

Közlekedési szabályok pontos ismerete. 

Közlekedési jelzések, táblák. 

Tömegközlekedés fajtái, szabályai, 

veszélyei. 

Távolsági közlekedés fogalma. 

Helyes és helytelen viselkedés a 

közlekedésben a járműveken. 

Utazás feltételei. 

Utazási tájékoztató. 

Főbb közlekedési pontok az otthon és 

az iskola között. 

falu, város, főváros 

ország, haza 

térkép 

felszíni formák 

folyók, tavak, Duna, 

Tisza, Balaton 

külföld 

földgömb 

közlekedés 

közlekedési szabály 

közlekedési táblák 

tömegközlekedés 

távolsági közlekedés 

viselkedés 

menetrend 

bérlet, jegy 

 

Képek nézegetése, válogatása, 

összehasonlítása. 

Tabló készítése. 

Rajzolás. 

Térkép, földgömb használata. 

Térkép színezése felszíni formáknak 

megfelelően. 

Térképjelek keresése. 

Kirándulás, a felszíni formák megismerése a 

valóságban. 

Terepasztalon különböző felszíni formák 

kialakítása. 

Domborzati térkép készítése közösen. 

Más országok megnevezése. Képek, 

albumok nézegetése. 

Szerepjáték: utazás. 

Különböző utazási jegyek gyűjtése. 

Menetrend értelmezése. 

 Közlekedési táblák rajzolása, színezése, 

csoportosítása. 

Tanulmányi séta: Utazás különböző 

járműveken. 

Saját élményekről beszámoló, rajz készítése. 

 

Saját lakóhely megnevezése. 

Az otthon és az iskola 

útvonalának ismerete. 

Ismerni az irányokat. 

Falu, város és főváros közötti 

különbség ismerete. 

Leolvasni segítséggel a térkép 

színeit és jelzéseit. 

Segítséggel felismerni a 

fontosabb folyóinkat. 

Irányítással tájékozódni a 

térképen és a földgömbön. 

Ismerni a közlekedés elemi 

szabályait. 
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Történelmi ismeretek - Társadalmi ünnepek                                                                                                                  38 óra 

Nevelési-fejlesztési cél: A hazaszeretet és közösséghez tartozás élmények átélése. A nemzeti ünnepekhez és hagyományokhoz érzelmi és 

külsőségbeli csatlakozás.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Ország, haza fogalma. 

Nemzeti jelképeink: zászló, 

címer, Himnusz, Szózat. 

Családi ünnepek. 

Nemzeti ünnepek. Ünnepek 

rövid összefoglalása. 

Évszakhoz kapcsolódó 

ünnepek. 

Történelmi távlat 

érzékeltetése. 

Honfoglalás. (Árpád, hét 

vezér). 

Államalapítás (István király 

jelentősége) 

Történetek Mátyás királyról. 

haza, ország, nemzet 

Himnusz, Szózat 

nemzeti jelkép 

címer, zászló 

szokások 

hagyomány 

honfoglalás 

vezér 

király 

uralkodás 

ezer év 

 

Földgömbön Magyarország megkeresése. 

Dallamfelismerés. Zászlók közül a magyar 

kiválasztása, címer megfigyelése, felismerése. 

Beszélgetés, képek nézegetése. 

Tárgyak, rajzok készítése az ünnepekre. 

Tanulmányi séta: ünnephez kapcsolódó helyszínek 

felkeresése. 

Versek, dalok tanulása. 

Film részletek megtekintése, megbeszélése. 

Szituációs játékok alkalmazása. 

Koronázási jelképek megtekintése a Parlamentben. 

Történelmi időszalag készítése. 

 

A Himnusz és a Szózatot 

ismerni, segítséggel énekelni. 

Ismerni a magyar zászlót és 

címert. 

Ismerni a nemzeti ünnepi 

fogalmát. Segítséggel el tudja 

mondani az ünnepekhez 

kapcsolódó legfontosabb 

tudnivalókat. 

Az ünnephez méltóan 

viselkedni. 

Ismerni a hagyományokat. 
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Felkészülés a felnőtt létre- Állampolgári ismeretek                                                                                                             32 óra 

Nevelési-fejlesztési cél: Állampolgári felelősségérzet kialakulása. Együttműködő magatartás kialakítása közösségi tevékenységekben. A 

felnőtt tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Tagjai vagyunk a társadalomnak. 

Viselkedés rokonokkal. 

Viselkedés idegenekkel. 

Társadalomra káros 

tevékenységek. 

(lopás, hazugság) 

Törvények, szabályok betartása. 

A tanuló jogai. 

A tanuló kötelességei. 

Iskoláskor utáni tervek. 

Pályaválasztás. Szakiskola. 

Tájékozódás a szakmákról. 

Családi munkamegosztás. 

Munka, munkahely. 

Munkavégzéshez szükséges 

tulajdonságok. 

A munka hasznossága. 

Munkahelyi kapcsolatok, 

viselkedés. 

A pénz szükségessége, beosztása, 

spórolás. 

társadalom, 

állampolgár 

rokon, idegen 

lopás, hazugság, 

következmény 

törvény, szabályok, bűn, 

büntetés 

jog, kötelesség 

szakma 

munka 

munkahely 

munkafegyelem 

pénz 

fizetés 

beosztás, rezsi, költség 

Beszélgetés. 

Szituációs játékok eltérő szerepekben. 

Szakiskola látogatása. 

Szakiskola tanműhelyeinek látogatása. 

Film részletek megtekintése, megbeszélése.  

Saját élmények elmesélése. 

Közeli munkahely látogatása. 

Pénzérmék megismerése, felismerése. 

Segítséggel valódi vásárlás gyakorlása. 

 

 

 

 

 

Különbségtétel a helyes és a 

helytelen között. 

Helytelen cselekedetek 

elítélése. 

Tudatosítani a szabályokat. 

Különbségtétel a fontos és a 

nem fontos között. Fontossági 

sorrend felállítása. 

Kialakuljon igénye az 

önállóságra. 

Önérvényesítés lehetőségének 

megismertetése. 
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Taneszköz lista a Társadalmi ismeretek tantárgyhoz 

6. évfolyam 

Személyes okmányok másolata 

Képek 

Video filmek 

Rajzlap 

Színes ceruzák 

Kartonlap 

Ragasztó 

Olló 

Terepasztal 

Homok 

Agyag 

Térkép 

Fotók 

7.-8. évfolyam 

Képek 

Történetek 

Személyes dokumentumok másolata 

Rajzlap, ragasztó, színes ceruzák 

Film 

Újrahasznosítható anyagok 

Térkép, földgömb 

Nemzeti jelképeink 

Terepasztal 

Agyag 

Képes albumok 

Közlekedési piktogramok 
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3.7 Életvitel és gyakorlat 

 

Évfolyam: 3– 8. 

 

Cél: 

 Kialakítani olyan ismereteket, szokásokat, készségeket és képességeket, amelyekkel a 

mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási 

feladatok elvégzésére egyéni képességeihez mérten képessé válik. 

 Fejleszteni a tanuló manuális készségét, finommotorikáját és mozgáskoordinációját, 

kialakítani az elemi munkavégző képességét. 

 A tanult ismereteket egyre nagyobb önállósággal alkalmazni. 

 Rend és tisztaság igényét kialakítani. 
 

Feladat: 

 A textilek alapanyagaival, általános tulajdonságaival, valamint azok 

megmunkálhatóságával, kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók megismerése. 

 A varráshoz használatos elemi eszközök megismerése. 

 A konyhai műveletek során az egyszerű alapanyagok, azok tárolása, felhasználhatósága, 

a munkafolyamatok elvégzése, a szükséges eszközök, azok használata, valamint a 

tevékenységhez szükséges munkamenet megismerése és gyakorlati alkalmazása. 

 A takarítás, mosogatás eszközei, azok használata, mosogató- konyhai tisztítószerek 

leggyakrabban használatos típusai, azok balesetmentes használata, mely a 

balesetvédelmi előírásoknak megfelel. 

 A vásárlással kapcsolatos teendők, elemi viselkedésformák gyakorlása.  

 Fokozódó önállóság a közlekedésben. 

 A baleset-és egészségvédelmi szabályok elsajátítása és betartása.  

 Minden területen a képességekhez igazodó, megfelelő gyakorlás biztosítása, 

megerősítése, alkalmazása annak érdekében, hogy ezeket a tevékenységeket be tudja 

építeni önálló életvitelébe, otthoni környezetébe. 

 A megtanult munkafolyamatok gyakorlása és alkalmazása lehetővé váljon az e témát 

érintő tantárgyak oktató-nevelő tevékenysége során is.  

 Az otthoni életben is tudja gyakorolni és alkalmazni ismereteit, hozzájárulva környezete 

gondozásához. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Tudja a háztartási eszközöket balesetmentesen és egyre nagyobb önállósággal 

használni. 

 Tudjon egyszerű ételeket (reggeli, uzsonna, tízórai) egyéni képességeihez mérten 

elkészíteni. 

 Egyre nagyobb önállósággal legyen képes tevékenységei után közvetlen környezetében 

rendet rakni. 

 Legyen igénye önmaga és környezete tisztaságára. 

 Legyen képes a takarítási és gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok 

elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök egyre önállóbb kiválasztására. 
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 Tudjon segítséget kérni, kívánságát közölni. 

 Tudja ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok megmunkálásakor. 

 Fokozódó önállósággal legyen képes munkadarabokat elkészíteni. 

 

Értékelés:  

Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben. Félévkor tájékoztató értékelés 

arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. Év végén 

osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. Évente P.A.C. felmérés. 

 

Balesetvédelem:  

Minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, valamint a munkavédelmi 

szabályok ismerete és betartása 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

Évfolyamok 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 2 2 2 2 

Éves óraszám 72 72 72 72 72 72 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

Témakör / Évfolyam 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Textilmunkák 20 30 17 20 20 16 

2. Egyszerű háztartási munkák 20 20 15 22 10 14 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 32 22 10 10 8 10 

4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem - - 10 10 10 10 

5. Piktogramok értelmezése - - - - 10 8 

6. Anyagok alakítása - - 20 10 14 14 

Összesen: 72 72 72 72 72 72 

 

 

Évfolyam: 3. 

 

Cél: 

 Az önkiszolgálási készségek kialakításával az egészséges életmódot megalapozni, az 

elemi munkakészség szokásait kialakítani. 

 A konyhai, takarítási, önkiszolgálási munkák műveleti elemeinek megfigyeltetése után 

egyes részfolyamatok végzésére felkészíteni. 
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Feladat:  

 Olyan önkiszolgálási, önellátási képességek, valamint szociális motívumok kialakítása, 

amelyek képessé teszik magasabb szintű gondolkodási-, életviteli- és gyakorlati 

ismeretek befogadására. 

 A kulturált étkezés szabályainak betartása és a gyakorlottság szintjén való alkalmazása. 

 Az egyszerű háztartási munkák végzése (mosogatás, terítés, takarítás) fokozódó 

önállósággal. 

 

Terápiás fejlesztések: 

 Finommotorika fejlesztése 

 Koordinált mozgás kialakítása, logikus gondolkodás megalapozása 

 Helyes tárgy- és eszközhasználat 

 Tér-és időbeli fogalmak elsajátítása, elmélyítése 

 Alapvető téri irányok (bal, jobb) tudatosítása 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Képességeihez mérten a legmagasabb fokú önállósággal tudjon levetkőzni, felöltözni és 

segítséggel cipőt fűzni. 

 Segítséggel tudjon az évszaknak megfelelő ruházatot kiválasztani, formálódjon igénye 

a kulturált, tiszta megjelenésre az öltözködésben. 

 Fokozódó önállósággal végezzen gondozási tevékenységet. 

 Gyakorolja az evőeszközök helyes használatát. 

 Kis segítséggel tartsa be a kulturált étkezés szokásrendjét. 

 Tudjon tájékozódni közvetlen környezetében. 

 Ismerje fel a közvetlen környezetében található tárgyak, foglalkozási eszközök helyét, 

tudja azokat kis segítséggel a helyükre rakni. 

 A tanuló képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint csoportosítani, 

legfontosabb tulajdonságaikat, alkalmazásukat ismerni. 

 Képes az ollót képességeihez mérten használni. 

 Tisztálkodásában, önkiszolgálásában önállóbb, egyre kevesebb segítséget igényel. 

 Kis segítséggel részt vesz a szobanövények gondozásában. 

 Rendszeresen részt vesz a tanterem takarításában (rendrakás, asztalok letörlése, 

portörlés). 

 Egyéni képességeihez mérten felismeri a tisztálkodás szükségességét, igénye a 

tisztaságra kialakulóban.  

 Képes minta alapján munkadarabot segítséggel elkészíteni. 

 

Értékelés:  

Folyamatos szóbeli értékelés a tevékenységek végzése közben. Félévkor tájékoztató értékelés 

arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. Év végén 

osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. Évente P.A.C. felmérés. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

Évfolyamok 3. 4. 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 72 72 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

Témakör / Évfolyam 3. 4. 

1. Textilmunkák 20 30 

2. Egyszerű háztartási munkák 20 20 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 32 22 

Összesen: 72 72 
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Évfolyam: 3. 

Témakör: Textilmunkák Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Anyagok tulajdonságainak megismertetése és megtapasztaltatása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Anyagvizsgálat 

érzékszervi 

tapasztalatszerzés útján. 

 

 

 

Olló használatának 

megismerése, 

elsajátítása. 

Textil vágása, nyírása. 

 

 

 

 

Fonal gombolyítása. 

 

 

 

Termések, természetes 

anyagok megismerése 

 

Puha-kemény 

Textil/ anyag 

 

 

 

Olló, az olló részei: 

nyél, él 

Vágás, nyírható 

 

 

 

 

 

Fonal, gombolyítás 

 

 

 

Termés, homok, kavics 

Gesztenye, só, liszt 

 

A textil tulajdonságainak megtapasztalása: nyírható, rugalmas. 

 

 

 

Vágás gyakorlása segítséggel. 

Különböző anyagok nyírása, vágása vonal mentén egyéni 

képességekhez mérten. 

 

 

 

 

Fonal megismerése, gombolyítás gyakorlása. 

 

 

Formák, képek kialakítása termésekből, természetes 

anyagokból. 

 

 

A tárgyak elemi 

tulajdonságairól szerzett 

ismeretek bővítése.  

Ismerje meg az 

alapanyagokat és azok 

tulajdonságait. 

 

Szem-kéz koordináció, 

erőkifejtés kézzel, 

eszközhasználat gyakorlása.  

Balesetvédelmi szabályok 

megismerése, betartása. 

 

Gombolyító mozdulat 

megtapasztalása, 

két kéz összerendezett 

mozgásának fejlesztése. 

 

Adott anyagból forma, kép 

készítése segítséggel, 

utánzókészség fejlesztése.  
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Évfolyam: 3. 

Témakör: Egyszerű háztartási munkák Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Feladat vállalása és jól elvégzése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Taneszközök, játékok 

elrakása. 

Közvetlen környezet 

rendben tartása. 

Felelősi teendők 

ellátása kis segítséggel. 

Terítési sorrend 

megismerése. 

 

 

A konyha berendezése, 

konyhai eszközök 

rendeltetése.  

 

 

 

 

 

Egyszerű takarítási 

munkák megismerése. 

 

Növényápolás. 

 

 

 

Bútorok: tanulóasztal, 

szék, szekrény, polc, 

szőnyeg 

 

 

Tálalási, terítési 

eszközök: merőkanál, 

levesestál, kenőkés 

 

 

Konyha, 

konyhaasztal/konyhapul

t, tűzhely, sütő, 

mikrohullámú sütő, 

mosogató, 

hűtőszekrény, lábos, 

főzőkanál, keverőtál, 

konyharuha, kötény, 

evőeszközök   

 

 

Seprű/partvis, lapát, 

asztaltörlő rongy 

Növény, föld, cserép  

 

Eszközök, játékok megkülönböztetése irányítással.  

Eszközök, játékok helyének felismerése, azok helyre tétele kis 

segítséggel. 

Terítési sorrend megismerése, terítés gyakorlása segítséggel.  

 

 

A tankonyha funkciójának, berendezésének, eszközeinek 

megismerése.   

Alapvető konyhai 

eszközök nevének, helyének megismerése. 

 

Seprű, lapát használata, asztal letörlése.  

 

 

Növénygondozás, locsolás segítséggel. 

 

 

 

 

 

Ismerje fel a környezetében 

található tárgyak, eszközök 

helyét, azokat kis segítséggel 

tudja a helyükre tenni. 

Közvetlen környezetben való 

tájékozódás fejlesztése, 

feladatvállalás- és elvégzés 

gyakorlása. 

 

 

Ismerje meg a konyha 

berendezését, 

annak rendeltetését. Nevezze 

meg a használatos edényeket, 

evőeszközöket. 

 

 

Ismerje az egyszerű takarító 

eszközöket, azokat tudja 

segítséggel használni.  

 

Segítséggel vegyen részt a 

gondozási feladatokban. 
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Évfolyam: 3. 

Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Óraszám: 32 

Nevelési-fejlesztési cél: Alkalomnak és időjárásnak megfelelő öltözet kiválasztása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Mosakodás. Fogápolás. 

WC használat. 

Zsebkendő használat. 

 

 

Vetkőzés. Felöltözés. 

 

Ruhazárak kezelése. 

 

 

Ruhagondozás. 

 

 

Alkalomnak és 

időjárásnak megfelelő 

öltözet kiválasztása 

 

 

Cipőápolás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruhadarabok 

megnevezései: blúz, 

ing, váltócipő 

Patent, csat 

 

 

Vállfa 

 

 

Ünneplő ruha 

 

 

 

Cipőtisztító rongy/kefe, 

lábtörlő 

 

 

Irányítással kézmosás, kis segítséggel arcmosás, fogmosás. 

WC, WC papír, zsebkendő használata fokozódó önállósággal. 

 

Alsó- és felsőruházat le-és felvétele fokozódó önállósággal. 

Patent, csat használatának megismerése, gyakorlása. Cipőfűző 

használatának gyakorlása (cipőfűzés-kötés).  

Vállfa, fogas használata, ruhahajtogatás gyakorlása. 

 

Segítséggel kiválasztja az alkalomnak és időjárásnak 

megfelelő öltözetet. 

 

 

Alapvető cipőápolási folyamatok megismerése. Váltócipő 

átvétele fokozódó önállósággal. Lábtörlő használatának 

megismerése, gyakorlása.  

 

 

A testápolási szokások  

rendszeressége iránti igény 

megalapozása. 

Zsebkendő használat 

szükségességének felismerése 

fokozódó önállósággal. 

 

Sorrendiség, csoportosítás 

gyakorlása.  

 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció, eszközhasználat 

fejlesztése.  

 

Elemi ok-okozati 

összefüggések felismerésének 

gyakorlása.  

 

 

Önállóság fejlesztése az 

önkiszolgálásban. 

A tisztaság igényének 

kialakítása (cipő, cipőtalp). 
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Évfolyam: 3. 

Témakör: Az anyagok alakítása Óraszám: 30 

Nevelési-fejlesztési cél: A papír tulajdonságainak megismerése, alakítása különféle eszközökkel és technikákkal. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Papírok tulajdonságai, 

alakíthatóságuk.  

 

 

Ajándékok, elemi 

kompozíciók 

létrehozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajándék, ragasztó 

Kész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papír tépése, vágása, ragasztása segítséggel (fénymásoló 

papír, karton, krepp-papír, hullámpapír). 

 

Tépés, formakitépés tetszés szerint, kép ragasztása segítséggel 

előkészített alapra.  

Ollóval papír/textilcsík vágása vonal mentén, segítséggel. 

Előrajzolt forma kivágása együttműködéssel, forma 

felragasztása, képkészítés (pl. téli, karácsonyi, anyák napi, 

húsvéti kép). 

Kartonból, hullámpapírból, krepp-papírból vágással, festéssel, 

ragasztással tárgy készítése.  

A papír változatos, sokoldalú 

használatát segítséggel 

megismerni, technikákat 

gyakorolni, esztétikus 

alkotásokat készíteni. 

 

A megfelelő anyagokhoz 

megfelelő eszközöket 

együttműködéssel 

kiválasztani. 

 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció fejlesztése, 

erőadagolás, erőkifejtés 

gyakorlása, két kéz 

összerendezett mozgásának 

fejlesztése.  

Az elkészített munka 

értékének, az ajándékozás 

örömének felismerése 

segítséggel. 
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Életvitel és gyakorlat 

Évfolyam: 4. 

 

Cél: 

 A konyhai, takarítási, önkiszolgálási munkák műveleti elemeinek megfigyeltetése után 

egyes részfolyamatok elvégzésére felkészíteni. 

 Képességeinek megfelelően használja az önkiszolgálás és a gondozási tevékenységek 

eszközeit, végezzen el egyszerű műveleteket és rakja helyre azokat.  

 Az önkiszolgálás folyamatainak gyakorlása fokozódó önállósággal, egyéni 

képességekhez mérten. 

 A rendszeres tisztálkodás, a tiszta, ápolt megjelenés, valamint a rendezett környezet 

igényének megalapozása.  

 

Feladat: 

 A különböző textilek tulajdonságainak megismerése, megtapasztalása, egyszerű alkotás 

készítése segítséggel. 

 Az egyszerű háztartási munkák végzése (mosogatás, terítés, takarítás) folyamatosan 

növekvő önállósággal. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Segítséggel tudjon tűbe fűzni, textilt felvágni, gombolyítani. 

 Tudja megnevezni a konyha berendezését, a tanult eszközöket. 

 Segítséggel próbálja meg a rendrakást, a terítést. 

 Tudja megnevezni a takarítás tanult eszközeit. 

 Tudja használni a tépőzárat önállóan, ismerje fel a ruházkodás alapvető darabjait. 

 A tanuló képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint csoportosítani, 

legfontosabb tulajdonságaikat, alkalmazásukat ismerni. 

 Képes az ollót képességeihez mérten használni. 

 Tisztálkodásában, önkiszolgálásában önállóbb, egyre kevesebb segítséget igényel. 

 Kis segítséggel részt vesz a szobanövények gondozásában. 

 Rendszeresen részt vesz a tanterem takarításában (rendrakás, asztalok letörlése, 

portörlés). 

 Egyéni képességeihez mérten felismeri a tisztálkodás szükségességét, igénye a 

tisztaságra kialakulóban.  

 Képes minta alapján munkadarabot segítséggel elkészíteni. 

 

Értékelés:  

Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben. Félévkor tájékoztató értékelés 

arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. Év végén 

osztályzat, kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 4. 

Témakör: Textilmunkák Óraszám: 30 

Nevelési-fejlesztési cél: Anyagok tulajdonságainak megismertetése és megtapasztaltatása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Anyagvizsgálat 

érzékszervi 

tapasztalatszerzés útján. 

 

 

 

Olló használatának 

gyakorlása. 

 

 

 

 

Szalagkötés. 

 

 

 

Termések, természetes 

anyagok alakítása 

 

Törékeny 

Természetes anyag, 

műanyag 

 

 

 

Éles, vág, vágás 

 

 

 

 

Szalag, csomó 

 

 

 

Lencse 

 

Anyagok tulajdonságainak megtapasztalása. 

 

 

 

Vágás, formakivágás gyakorlása egyéni képességekhez 

mérten. 

 

 

 

Szalagkötés technikájának megismerése együttműködéssel, 

csomókötés gyakorlása szalagon segítséggel. 

 

Formák, képek kialakítása fokozódó önállósággal 

termésekből, természetes anyagokból. 

 

 

A tárgyak elemi 

tulajdonságairól szerzett 

ismeretek bővítése.  

Ismerje meg az 

alapanyagokat és azok 

tulajdonságait. 

 

Szem-kéz koordináció, 

erőkifejtés kézzel, 

eszközhasználat gyakorlása.  

Balesetvédelmi szabályok 

folyamatos gyakorlása. 

 

A két kéz összerendezett 

mozgásának fejlesztése. 

 

Adott anyagból forma, kép 

készítése kis segítséggel, 

utánzókészség fejlesztése.  
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Évfolyam: 4. 

Témakör: Egyszerű háztartási munkák Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Feladat vállalása és jól elvégzése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Taneszközök, játékok 

elővétele, elrakása. 

Közvetlen környezet 

rendben, tisztán tartása. 

Felelősi teendők 

ellátása kis segítséggel. 

Terítés gyakorlása. 

 

Mosogatás, edények 

eltörlése.  

 

 

 

Egyszerű takarítási 

munkák gyakorlása, 

portörlés. 

 

 

 

Növényápolás. 

 

 

Bútorok: polcos 

szekrény, fiók, tanári 

asztal, kis/nagy szék 

 

 

Tálalási, terítési 

eszközök: merőkanál, 

levesestál 

 

 

Mosogatórongy, 

mosogatószer, szivacs, 

edényszárító 

 

 

Portörlő rongy 

Vizes/nedves-száraz 

Poros-tiszta 

 

 

Szobanövény 

 

Eszközök, játékok helyének felismerése, azok helyre tétele 

irányítással. 

 

 

Terítési sorrend gyakorlása kis segítséggel.  

 

 

A mosogatás és a törölgetés részfolyamatainak megismerése, 

gyakorlása segítséggel. 

 

Portörlés technikájának megismerése, gyakorlása. 

 

 

 

Növénygondozás, locsolás fokozódó önállósággal. 

 

 

 

 

 

Ismerje a környezetében 

található tárgyak, eszközök 

helyét, azokat irányítással 

tudja a helyükre tenni. 

Közvetlen környezetben való 

tájékozódás fejlesztése, 

feladatvállalás- és végzés 

gyakorlása. 

 

 

Sorrendiség követése. 

Önállóság, eszközhasználat 

fejlesztése.  

 

 

Eszközhasználat gyakorlása. 

 

 

 

 

Kis segítséggel vegyen részt a 

gondozási feladatokban. 
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Évfolyam: 4. 

Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Óraszám: 22 

Nevelési-fejlesztési cél: Alkalomnak és időjárásnak megfelelő öltözet kiválasztása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Mosakodás. Fogápolás. 

WC használat. 

Zsebkendő használat. 

 

Vetkőzés. Felöltözés. 

 

Ruhazárak kezelése. 

 

Ruhagondozás. 

 

 

Alkalomnak és 

időjárásnak megfelelő 

öltözet kiválasztása 

 

 

Cipőápolás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saját 

 

 

Esőkabát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokozódó önállósággal kéz-, arc-, fogmosás. WC, WC papír, 

zsebkendő használata egyéni képességekhez mérten. 

 

Alsó- és felsőruházat le-és felvétele fokozódó önállósággal. 

Ruhazárak, cipőfűző használatának gyakorlása (cipőfűzés-

kötés).  

Ruharendezés, válogatás gyakorlása. 

 

 

Fokozódó önállósággal kiválasztja az alkalomnak és 

időjárásnak megfelelő öltözetet. 

 

Alapvető cipőápolási folyamatok gyakorlása.  

 

 

 

 

 

 

Alakuljon ki a testápolási 

szokások  

rendszeressége iránti igény. 

 

 

Sorrendiség, csoportosítás 

gyakorlása.  

 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció, eszközhasználat 

fejlesztése.  

 

Elemi ok-okozati 

összefüggések felismerésének 

gyakorlása.  

 

 

Önállóság fejlesztése az 

önkiszolgálásban. 

A tisztaság igényének 

megerősítése (cipő, cipőtalp). 
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Évfolyam: 4. 

Témakör: Az anyagok alakítása Óraszám: 30 

Nevelési-fejlesztési cél: A papír tulajdonságainak megismerése, alakítása különféle eszközökkel és technikákkal. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Papírok tulajdonságai, 

alakíthatóságuk.  

 

Ajándékok, elemi 

kompozíciók 

létrehozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varrás kemény 

papírlemezre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varrótű, varrás/öltés 

 

Papír sodrása, hajtogatása, fűzése segítséggel. 

 

Papírból különböző formák készítése – eltérő vastagságú 

papírok hajtogatása (legyező), segítséggel csákó, hajó 

hajtogatása. 

Tépés hajtás mentén, mozaikkép, kép ragasztása segítséggel 

előkészített alapra.  

Alkalmas papírok sodrása, formakitöltés, képkészítés az 

előkészített anyagból segítséggel. 

Kartonból, hullámpapírból varrással, festéssel, ragasztással 

tárgy készítése segítséggel.  

 

Előlyukasztott papírlemezre varrás egyszerű öltéssel, 

segítséggel. 

 

 

 

A papír változatos, sokoldalú 

használatát segítséggel 

megismerni, technikákat 

gyakorolni, esztétikus 

alkotásokat készíteni. 

 

A megfelelő anyagokhoz 

megfelelő eszközöket 

segítséggel kiválasztani. 

 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció fejlesztése, 

erőadagolás, erőkifejtés 

gyakorlása, két kéz 

összerendezett mozgásának 

fejlesztése.  

 

Az elkészített munka 

értékének, ajándékozás 

örömének felismerése 

irányítással. 
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3.7 [Új] Életvitel és gyakorlat 5. évfolyam 

        (Egyéb) 
 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

A tantárgy célja fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és 

mozgáskoordinációját úgy, hogy tevékenysége során az eszközök használata váljon 

célirányossá, alakuljon ki elemi munkavégző képessége. Alkalmazni tudja a tanult ismereteket 

egyre nagyobb önállósággal a gyakorlati tevékenység során, a részfeladatok technológiájának 

és kapcsolatának megismerésével, a megtanult munkafolyamatok sorrendjének alkalmazásával. 

Biztosítani kell olyan személyiségjegyek kialakulását, amelyek az iskola befejezését követő új 

életközegben az eredményes szocializációhoz, munkatevékenységek végzéséhez megfelelő 

alapot teremthet. 

 

A tantárgy feladata továbbá, hogy járuljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez, alakítson ki 

olyan szokásokat, hogy igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására, az otthoni 

életben is tudják gyakorolni és alkalmazni ismereteiket, hozzájárulva környezetük 

gondozásához. 

 

A fejlesztés során minél több és változatosabb feladathelyzetben ismerkedjenek meg a tanulók 

saját és közvetlen környezetüknek, a hétköznapok során szükséges, az önellátáshoz kapcsolódó 

feladatoknak, munkatevékenységeknek az elsajátításával, alapvető technikák gyakorlásával. 

Cél a biztos eszközhasználat elérése a háztartásban és a ház körül előforduló szerszámokkal. 

 

Ebben a folyamatban alakulnak ki olyan szokások, készségek, képességek, amelyekkel a 

mindennapi életben előforduló, egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatok 

elvégzésére a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló kisebb irányítással képessé válik. 

 

Az önkiszolgálás – ruhagondozás terén ismerje meg, gyakorolja és alkalmazza a tanuló a 

textíliáknál tanult ismereteket, mosási, vasalási utasításokat (piktogramokat). Ismerje meg a 

textilek alapanyagaival, általános tulajdonságaival, valamint azok megmunkálhatóságával, 

kezelésével kapcsolatos általános tudnivalókat, továbbá a varráshoz használatos cérnákat, 

díszítőöltéseket, gyöngyfűzéshez használatos fonalakat, eszközöket, a kapcsolódó 

balesetvédelmi előírásokat. 

 

A konyhai műveletek során fontos az egyszerű alapanyagok megismerése, azok tárolása, 

felhasználhatósága, a munkafolyamatok elvégzése, a szükséges eszközök, azok használata, 

valamint a tevékenységhez szükséges munkamenet megismerése és gyakorlati alkalmazása. 

 

Szükséges a takarítás, mosogatás eszközeinek, azok használatának, mosogató-, konyhai 

tisztítószerek leggyakrabban használatos típusainak megismerése és a balesetvédelmi 

előírásoknak a megfelelő használata. 

 

Fontos feladat a vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása (az áruk megfelelő minőségének 

ellenőrzése, minőségi kifogások jelzése, teendők a kifogások felmerülése esetén), az árukon 

lévő piktogramok ismerete, azok figyelembevétele vásárlás során, valamint az ide vonatkozó 

elemi viselkedési szokások gyakorlása. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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A tantárgy az erkölcsi nevelésben a harmonikus, esztétikus és praktikus környezetért végzett 

tevékenység felelősségének tudatosításával és a takarékosság és mértékletesség igényének 

kialakításával játszik fontos szerepet. 

 

A testi és lelki egészségre nevelésben különös hangsúlyt helyez a háztartásban előforduló 

fizikai és mentális veszélyforrások megismerésére, igény kialakítására a testi épség 

megóvására, a munkatevékenységek végzéséhez szükséges fizikai és lelki képességek 

fejlesztésére.  

 

A családi életre nevelésben fontos szerepet játszik a tantárgy a családi munkamegosztásban az 

érdeklődésnek, képességnek megfelelő tevékenységek gyakorlásával, a minél önállóbb 

önellátás megalapozásával.  

 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség kialakítása a családban és a társak között előforduló 

segítségadási lehetőségek megismerésére, szükséglet szerinti alkalmazására irányul. 

 

A tantárgy a fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztését segíti az életvitel során 

felhasznált anyagokkal és energiahordozókkal való takarékos bánásmód elsajátításával, a 

pazarló szokások felismerésével, valamint a környezetben található erőforrások szükséglet 

alapú felhasználásával. 

 

Balesetvédelem: minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, valamint a 

munkavédelmi szabályok ismerete és betartása 

 

 

Tantárgy: Életvitel 5. évfolyam 

 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 3 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Textilmunkák   32 

2. Egyszerű háztartási munkák   24 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők   20 

4. Vásárlás   19 

5. Anyagok alakítása   13 

 Összesen  108 
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Évfolyam: 5 

1. Témakör: Textilmunkák Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: Az olló és a tű helyes használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Anyagvizsgálat érzékszervi 

tapasztalatszerzés útján: 

megmunkálhatóság. 

– Irányítással textil felvágása, nyírása, 

segítséggel gombolyítása. 

– Öltésformák (előöltés, száröltés, 

szegőöltés: pelenkaöltés).  

– Varrások eldolgozása. 

– Csomókötés, gombfelvarrás.  

– A szövés előkészítése. 

 

 

Textilfélék alapanyaga, azok elemi szálainak 

megismerése. 

(Válogatási gyakorlatok: szín, 

anyagvastagság, anyagösszetétel alapján). 

Textilből készült használati tárgyak 

gyűjtése, csoportosítása. 

Vágás, gombolyítás, szalagkötés gyakorlása, 

szálbehúzás, varrási alapismeretek 

gyakorlása. 

Fokozódó önállósággal szalagkötés, 

önállóan szálkihúzás. 

Önállóan szalagkötés, segítséggel száröltés 

gyakorlása. 

Szegőöltések közül pelenkaöltés 

technikájának megismerése. 

Új öltésforma megismerése a tűbefűzés, 

csomózás gyakorlásával.  

Anyag és gomb kapcsolata, gombvarrási 

gyakorlatok. A tanult tevékenységek 

folyamatos gyakorlása csökkenő mértékű 

segítséggel. 

Szövés anyagainak, eszközeinek 

megismerése. 

A tanuló saját tapasztalatai alapján az anyag 

megmunkálhatóságának megismerése. 

Irányítással textilt csíkokra vágni, textilcsíkot 

összevarrni, gombolyítani. 

A száröltést segítséggel, a szálkihúzást és az 

előöltést önállóan gyakorolni. 

Tűbefűzést (egyre önállóbban) és 

Fogalmak: Szál, szálirány, anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szegőöltés, elvarrás, pelenkaöltés, szövéssel kapcsolatos eszközök. 
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Évfolyam: 5 

2. Témakör: Egyszerű háztartási munkák Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 24 

Nevelési fejlesztési cél: Étkezéshez saját részre terítés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Seprű, lapát használata. 

– Tisztító- és fertőtlenítőszerek. 

– Konyhai eszközök helye, rendje. 

– Egyszerűbb konyhai munkák. 

– Kenyérkenés, kenyérszeletelés, 

kenyérpirítás, konzervbontás. 

– A főzés jellegének megfelelő 

edények és eszközök kiválasztása. 

– Gyümölcs- és zöldségtisztítás. 

– Főzést nem igénylő ételek 

készítése. 

Seprés, portörlés, felmosás, játékok lemosása. 

Porszívózás gyakorlása, szőnyeg porszívózása önállóan.  

Tisztító- és fertőtlenítőszerek adagolásának 

megismerése, használatának gyakorlása ellenőrzés 

mellett. 

A helyrerakás, terítés, mosogatás, törölgetés gyakorlása. 

Irányítással terítés, mosogatás, törölgetés. 

Étkezések előkészítése segítséggel: 

A kenyérkenés módjának megtanulása. 

A kenyérszeletelés, kenyérpirítás, konzervbontás 

módjának megismerése, az eszközök használatának 

gyakorlása különös tekintettel a baleset-megelőzésre. 

Megfelelő eszközök és edények kiválogatásának 

gyakorlása. 

Egyszerű ételek elkészítésének megismerése, gyakorlása 

(alma, banán, narancs, sárgarépa, burgonya). 

Gyümölcsturmix, pirítós, szendvics készítése. 

Eddigi tevékenységek gyakorlása. 

Önálló terítés, mosogatás, rendrakás. 

Takarítási munkákat végezni (tanterem, 

tankonyha). 

Önállóan rendet rakni, irányítással 

teríteni, mosogatni, törölgetni, kenyeret 

megkenni. 

A megismert eszközök használatát 

gyakorolni segítséggel. 

Tisztítási, hámozási folyamatok 

megismerése, gyakorlása. 

Fogalmak: Előkészítéshez és főzéshez kapcsolódó fogalmak.  
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Évfolyam: 5 

3. Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Ruhazárak önálló használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– A megfelelő ruházat kiválasztása. 

– Ruhanemű kezelése. Ruhazárak 

használata. 

– Cipőfűzés – fűző megkötése. 

– Mosás: gépi, kézi mosás. 

– Teregetés, hajtogatás, vasalás. 

Ruházat adekvát kiválasztásának gyakorlása 

(évszak, időjárás, alkalom). 

Húzózár, patent, kapocs, csat használatának 

gyakorlása. 

Cipőfűzés, cipőkötés gyakorlása 

(fűzőtáblákon). 

Cipőfűzés szükség szerint, cipőkötés adódó 

alkalmanként irányítással. 

Mosás megismerése, kézi, gépi mosás 

eszközei, azok használata. 

Teregetés (szárító), hajtogatás (tárolás), 

vasalás (babaruhák). 

Húzózár használata, csatolás, patentolás, 

kapcsolás, gombolás fokozódó önállósággal. 

Cipőfűzés, csomókötés, tépőzár-használat. 

Önálló cipőfűzés. 

A mosás és vasalás eszközeinek felismerése, 

megnevezése, használatuk. 

Fogalmak: További fogalmak a tisztító-, fertőtlenítőszerek használatával kapcsolatos tevékenységek köréből. 

További, ruhagondozással kapcsolatos fogalmak (mosószerek, csipesz, szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó). 
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Évfolyam: 5 

4. Témakör: Vásárlás Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 19 

Nevelési fejlesztési cél: Érték és ár közötti összefüggések megértetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Vásárlás körülményei. 

– Különböző boltok, áruházak és piac 

látogatása. 

– Vásárlás – fizetés – csomagolás. 

Vásárlás céljának, menetének megismerése, 

alapvető árucikkek beszerzési helyeinek 

ismerete. 

Vásárlás folyamatának gyakorlása, beszámoló 

a vásárlás folyamatáról, eredményéről. 

Tanulmányi séta, piac-, üzletlátogatás, 

kirakatok nézegetése.  

Felügyelet mellett alapvető, egyszerű 

árucikkek beszerzési helyének megismerése, 

egy tétel vásárlása. 

Az alapvető árucikkek beszerzésének helye, a 

vásárlás módja. 

Egyféle árucikk vásárlása önállóan (vásárlás 

megtervezése, mit veszek? Hol kapható? 

Mennyibe kerül?). 

Fogalmak: Célzott vásárlás helye, ott kapható áruk. Vásárlási folyamatnál használt fogalmak. Közlekedéshez kapcsolódó fogalmak. 

Vásárlási folyamatnál és fizetésnél használatos fogalmak. További, a közlekedéshez, viselkedéshez kapcsolódó fogalmak. 
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Évfolyam: 5 

5. Témakör: Anyagok alakítása Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 13 

Nevelési fejlesztési cél: Az anyagmegmunkáláshoz használt eszközök körének bővítése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Papírból, fonalból, textilből ajándékok, 

elemi kompozíciók létrehozása, egyszerű 

munkadarabok készítése. 

– Papír, fonal, textil tárgyak készítése. 

– Különböző anyagok tulajdonságainak 

felfedezése (fa, kő, fém). 

Kartonpapíron előrajzolt kép kivarrása 

(karácsonyi képeslap, anyák napjára ajándék).  

Kartonból, papírból, fonalból és textilből 

egyszerű tárgyak készítése irányítással 

(varrással doboz, album, képkeret, babaház). 

Textilen előrajzolt ábra kivarrása színes 

fonallal („terítő”, babaruha). 

Adott anyagból készült tárgyak, alkotások 

készítése fa (léc csiszolása, festése, faragása), 

kő („ékszer” készítése, kavicsból állatok, 

tárgyak készítése festéssel, lakkozással) fém 

(karácsonyi díszek, „ékszer”). 

Egyszerű tárgyak, ajándék, elemi kompozíciók 

készítése a megadott alapanyagokból (sík 

tárgy, térbeli tárgy). 

Adott anyagból készült tárgyak kiválasztása, 

csoportosítása. 

Fogalmak: Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálás, elkészítés során használt fogalmak, a felhasználhatóságot célzó fogalmak: maradandó, 

természeti tárgy – emberi alkotás (kavics, mozaik), bánya. 
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3.7 [Új] Életvitel és gyakorlat 6. évfolyam 

        (Egyéb) 
 

Tantárgy: Életvitel 5. évfolyam 

 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 3 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Textilmunkák   32 

2. Egyszerű háztartási munkák   24 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők   20 

4. Vásárlás   19 

5. Anyagok alakítása   13 

 Összesen  108 
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Évfolyam: 6. 

1. Témakör: Textilmunkák Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: Az olló és a tű helyes használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 
– Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalatszerzés 

útján: megmunkálhatóság. 

– Irányítással textil felvágása, nyírása, 

segítséggel gombolyítása. 

– Öltésformák (előöltés, száröltés, szegőöltés: 

pelenkaöltés).  

– Varrások eldolgozása. 

– Csomókötés, gombfelvarrás.  

– A szövés előkészítése. 

 

 

Textilfélék alapanyaga, azok elemi szálainak 

megismerése. 

(Válogatási gyakorlatok: szín, anyagvastagság, 

anyagösszetétel alapján). 

Textilből készült használati tárgyak gyűjtése, 

csoportosítása. 

Vágás, gombolyítás, szalagkötés gyakorlása, 

szálbehúzás, varrási alapismeretek gyakorlása. 

Fokozódó önállósággal szalagkötés, önállóan 

szálkihúzás. 

Önállóan szalagkötés, segítséggel száröltés 

gyakorlása. 

Szegőöltések közül pelenkaöltés technikájának 

megismerése. 

Új öltésforma megismerése a tűbefűzés, 

csomózás gyakorlásával.  

Anyag és gomb kapcsolata, gombvarrási 

gyakorlatok. A tanult tevékenységek folyamatos 

gyakorlása csökkenő mértékű segítséggel. 

Szövés anyagainak, eszközeinek megismerése. 

A tanuló saját tapasztalatai alapján az anyag 

megmunkálhatóságának megismerése. 

Irányítással textilt csíkokra vágni, textilcsíkot 

összevarrni, gombolyítani. 

A száröltést segítséggel, a szálkihúzást és az 

előöltést önállóan gyakorolni. 

Tűbefűzést (egyre önállóbban) és 

Fogalmak: Szál, szálirány, anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szegőöltés, elvarrás, pelenkaöltés, szövéssel kapcsolatos eszközök. 
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Évfolyam: 6. 

2. Témakör: Egyszerű háztartási munkák Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 24 

Nevelési fejlesztési cél: Étkezéshez saját részre terítés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Seprű, lapát használata. 

– Tisztító- és fertőtlenítőszerek. 

– Konyhai eszközök helye, rendje. 

– Egyszerűbb konyhai munkák. 

– Kenyérkenés, kenyérszeletelés, 

kenyérpirítás, konzervbontás. 

– A főzés jellegének megfelelő edények 

és eszközök kiválasztása. 

– Gyümölcs- és zöldségtisztítás. 

– Főzést nem igénylő ételek készítése. 

Seprés, portörlés, felmosás, játékok lemosása. 

Porszívózás gyakorlása, szőnyeg porszívózása 

önállóan.  

Tisztító- és fertőtlenítőszerek adagolásának 

megismerése, használatának gyakorlása 

ellenőrzés mellett. 

A helyrerakás, terítés, mosogatás, törölgetés 

gyakorlása. 

Irányítással terítés, mosogatás, törölgetés. 

Étkezések előkészítése segítséggel: 

A kenyérkenés módjának megtanulása. 

A kenyérszeletelés, kenyérpirítás, 

konzervbontás módjának megismerése, az 

eszközök használatának gyakorlása különös 

tekintettel a baleset-megelőzésre. 

Megfelelő eszközök és edények 

kiválogatásának gyakorlása. 

Egyszerű ételek elkészítésének megismerése, 

gyakorlása 

(alma, banán, narancs, sárgarépa, burgonya). 

Gyümölcsturmix, pirítós, szendvics készítése. 

Eddigi tevékenységek gyakorlása. 

Önálló terítés, mosogatás, rendrakás. 

Takarítási munkákat végezni (tanterem, 

tankonyha). 

Önállóan rendet rakni, irányítással teríteni, 

mosogatni, törölgetni, kenyeret megkenni. 

A megismert eszközök használatát gyakorolni 

segítséggel. 

Tisztítási, hámozási folyamatok megismerése, 

gyakorlása. 

Fogalmak: Előkészítéshez és főzéshez kapcsolódó fogalmak.  
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Évfolyam: 6. 

3. Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Ruhazárak önálló használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– A megfelelő ruházat kiválasztása. 

– Ruhanemű kezelése. Ruhazárak 

használata. 

– Cipőfűzés – fűző megkötése. 

– Mosás: gépi, kézi mosás. 

– Teregetés, hajtogatás, vasalás. 

Ruházat adekvát kiválasztásának gyakorlása 

(évszak, időjárás, alkalom). 

Húzózár, patent, kapocs, csat használatának 

gyakorlása. 

Cipőfűzés, cipőkötés gyakorlása 

(fűzőtáblákon). 

Cipőfűzés szükség szerint, cipőkötés adódó 

alkalmanként irányítással. 

Mosás megismerése, kézi, gépi mosás 

eszközei, azok használata. 

Teregetés (szárító), hajtogatás (tárolás), 

vasalás (babaruhák). 

Húzózár használata, csatolás, patentolás, 

kapcsolás, gombolás fokozódó önállósággal. 

Cipőfűzés, csomókötés, tépőzár-használat. 

Önálló cipőfűzés. 

A mosás és vasalás eszközeinek felismerése, 

megnevezése, használatuk. 

Fogalmak: További fogalmak a tisztító-, fertőtlenítőszerek használatával kapcsolatos tevékenységek köréből. 

További, ruhagondozással kapcsolatos fogalmak (mosószerek, csipesz, szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó). 

 

 

 

 

  



396 
 

Évfolyam: 6. 

4. Témakör: Vásárlás Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 19 

Nevelési fejlesztési cél: Érték és ár közötti összefüggések megértetése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Vásárlás körülményei. 

– Különböző boltok, áruházak és piac 

látogatása. 

– Vásárlás – fizetés – csomagolás. 

Vásárlás céljának, menetének megismerése, 

alapvető árucikkek beszerzési helyeinek 

ismerete. 

Vásárlás folyamatának gyakorlása, beszámoló 

a vásárlás folyamatáról, eredményéről. 

Tanulmányi séta, piac-, üzletlátogatás, 

kirakatok nézegetése.  

Felügyelet mellett alapvető, egyszerű 

árucikkek beszerzési helyének megismerése, 

egy tétel vásárlása. 

Az alapvető árucikkek beszerzésének helye, a 

vásárlás módja. 

Egyféle árucikk vásárlása önállóan (vásárlás 

megtervezése, mit veszek? Hol kapható? 

Mennyibe kerül?). 

Fogalmak: Célzott vásárlás helye, ott kapható áruk. Vásárlási folyamatnál használt fogalmak. Közlekedéshez kapcsolódó fogalmak. 

Vásárlási folyamatnál és fizetésnél használatos fogalmak. További, a közlekedéshez, viselkedéshez kapcsolódó fogalmak. 
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Évfolyam: 6 

5. Témakör: Anyagok alakítása Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 13 

Nevelési fejlesztési cél: Az anyagmegmunkáláshoz használt eszközök körének bővítése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Papírból, fonalból, textilből ajándékok, 

elemi kompozíciók létrehozása, egyszerű 

munkadarabok készítése. 

– Papír, fonal, textil tárgyak készítése. 

– Különböző anyagok tulajdonságainak 

felfedezése (fa, kő, fém). 

Kartonpapíron előrajzolt kép kivarrása 

(karácsonyi képeslap, anyák napjára ajándék).  

Kartonból, papírból, fonalból és textilből 

egyszerű tárgyak készítése irányítással 

(varrással doboz, album, képkeret, babaház). 

Textilen előrajzolt ábra kivarrása színes 

fonallal („terítő”, babaruha). 

Adott anyagból készült tárgyak, alkotások 

készítése fa (léc csiszolása, festése, faragása), 

kő („ékszer” készítése, kavicsból állatok, 

tárgyak készítése festéssel, lakkozással) fém 

(karácsonyi díszek, „ékszer”). 

Egyszerű tárgyak, ajándék, elemi kompozíciók 

készítése a megadott alapanyagokból (sík 

tárgy, térbeli tárgy). 

Adott anyagból készült tárgyak kiválasztása, 

csoportosítása. 

Fogalmak: Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálás, elkészítés során használt fogalmak, a felhasználhatóságot célzó fogalmak: maradandó, 

természeti tárgy – emberi alkotás (kavics, mozaik), bánya. 
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3.7 Életvitel és gyakorlat 7. Évfolyam 

 

 

Cél: 

 Egyre magabiztosabban és önállóan tudjon munkát végezni. 

 Tanuljon új technikákat, ismerje meg a munkát segítő munkaeszközök, háztartási- és 

konyhai kisgépek használatát. 

 

Feladat: 

 Textilkezeléssel kapcsolatos munkafolyamatok gyakorlása, piktogramok megismerése. 

 Vásárlás fokozódó önállósággal. 

 Takarítási, mosási munkák részfolyamataiba bekapcsolódás. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám:  

Évfolyamok 7. 8. 

Heti óraszám 4 4 

Éves óraszám 144 144 

 

Témakörök 

Témakör / Évfolyam 7. 8. 

1. Textilmunkák 32 30 

2. Egyszerű háztartási munkák 22 26 

3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 20 22 

4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem 22 22 

5. Piktogramok értelmezése 21 19 

6. Anyagok alakítása 27 25 

Összesen: 144 144 
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Évfolyam: 7. 

Témakör: Textilmunkák Óraszám: 32 

Nevelési-fejlesztési cél: Tanult öltések alkalmazása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Textilmunkákhoz 

köthető rutinfeladatok 

folyamatos gyakorlása.  

 

Vágás.  

 

 

Szalagkötés.  

 

 

Csomókötés. 

 

Fonás. 

 

Varrás. 

 

 

Tűbefűzés. 

 

Gombvarrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tűbefűző 

 

Fonalgombolyítás, vágás egyenes vonal mentén, forma 

kivágása egyéni képességekhez mérten. 

 

Vágás, nyírás gyakorlása, forma kivágása fokozódó 

önállósággal. 

 

Szalagkötés technikájának gyakorlása irányítással. 

 

 

Csomókötés szalagra, fonalra, cérnára – gyakorlás.   

 

Fonás technikájának gyakorlása segítséggel.  

 

Egyszerű anyagvarrás gyakorlása, két anyag összevarrása 

egyéni képességekhez mérten.  

 

Tűbefűzés gyakorlása fokozódó önállósággal. 

 

Gombfelvarrás gyakorlása segítséggel. 

Eszközhasználat gyakorlása, 

finommotorika, valamint a két kéz 

összerendezett mozgásának 

fejlesztése.  

 

Eszközhasználat gyakorlása 

egyéni képességekhez mérten. 

 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció, vizuális figyelem 

fejlesztése. 

Két kéz összerendezett 

mozgásának gyakorlása. 

 

Finommotorika, figyelem 

fejlesztése, sorrendiség követése. 

Eszközhasználat gyakorlása. 

Manipuláció, kézügyesség, szem-

kéz koordináció, feladattudat 

fejlesztése.  

Kézügyesség fejlesztése, 

eszközhasználat gyakorlása. 

Sorrendiség követése, 

finommotorika fejlesztése. 
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Évfolyam: 7. 

Témakör: Egyszerű háztartási munkák Óraszám: 22 

Nevelési-fejlesztési cél: Háztartási eszközök és gépek használata egyszerű esetekben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Terítés, egyszerűbb 

konyhai munkák. 

 

 

Kenyérszeletelés, 

kenyérpirítás. 

 

 

 

Gyümölcs-és 

zöldségtisztítás. 

 

 

 

 

A megismert eszközök 

használata. 

 

 

 

 

Főzést nem igénylő 

ételek, italok készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízforraló 

 

Terítés, mosogatás, törölgetés, helyrerakás gyakorlása 

fokozódó önállósággal. 

 

 

A kenyérszeletelés-és pirítás gyakorlása egyéni 

képességekhez mérten.  

 

 

Gyümölcsök és zöldségek mosása, szárazra törlése, kézzel 

hámozása irányítással. Késsel hámozás egyéni képességekhez 

mérten. 

 

A konyhai munka jellegének megfelelő eszközök 

kiválasztásának gyakorlása. A megismert konyhai eszközök 

használata segítséggel.  

 

 

Egyszerűen elkészíthető ételek, italok előállítása segítséggel 

(pl. zacskós leves, rizs, tea). 

Vízforraló használatának megismerése, megfigyelése, 

gyakorlása segítséggel. 

 

 

Sorrendiség, téri irányok 

gyakorlása. A konyhai 

eszközök felismerése, a 

szükséges eszközök 

kiválasztása.  

 

Az egyszerűbb konyhai 

munkák részfolyamatainak 

felismerése, sorrendiség 

követése.   

 

Figyelem-, 

emlékezetfejlesztés, szem-kéz 

koordináció, kézügyesség 

fejlesztése. 

 

Konyhai munkálatok 

részfolyamatainak gyakorlása 

fokozódó önállósággal.  

 

Önállóság, finommotorika, 

szem-kéz koordináció 

fejlesztése,  

a balesetvédelmi szabályok 

betartása.   
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Évfolyam: 7. 

Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők  Óraszám: 20 

Nevelési-fejlesztési cél: Balesetmentes, körültekintő munkavégzés. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Ruhazárak. 

 

 

Mosás előkészítése. 

Mosás, szárítás. 

 

 

 

 

 

Vasalás. 

 

 

 

 

Porszívózás. 

 

 

 

Takarítási munkák. 

 

 

 

 

világos-sötét/fehér-

színes ruha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruhazárak, cipőfűzés-kötés folyamatos gyakorlása egyéni 

képességekhez mérten.  

 

Ruhaválogatás gyakorlása színnek megfelelően (világos-

sötét/fehér-színes). 

A mosás (gépi, kézi), kicsavarás, teregetés folyamatainak 

gyakorlása fokozódó önállósággal.  

 

 

A vasalás folyamatának gyakorlása egyéni képességekhez 

mérten.  

 

 

 

Porszívózás gyakorlása fokozódó önállósággal.  

 

 

Felmosás, fertőtlenítés gyakorlása felnőtt irányításával. 

Rendrakás, portörlés, seprű-lapát használatának gyakorlása. 

 

 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció, figyelem, 

kitartás, ügyesség fejlesztése.  

 

Vizuális differenciálás 

gyakorlása. 

A mosás részfolyamatainak 

gyakorlása, sorrendiség 

követése fokozódó 

önállósággal. Tekerő-csavaró 

mozdulat, erőkifejtés 

gyakorlása.  

 

 

Kézügyesség, figyelem, 

koncentráció, szem-kéz 

koordináció fejlesztése.  

Balesetvédelmi szabályok 

megismertetése és betartatása.  

 

Egészségvédelmi szabályok 

megismertetése és betartatása. 

 

  



402 
 

 

Évfolyam: 7. 

Témakör: Vásárlás - Fogyasztóvédelem Óraszám: 22 

Nevelési-fejlesztési cél: Körültekintő, megtervezett vásárlás. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Alapvető árucikkek 

beszerzési 

helye. 

 

 

Célzott vásárlás helye, 

adott boltban kapható 

áruk. 

 

 

 

Árucikk vásárlása.  

 

 

 

Árucikkek tárolása. 

 

 

Beszámoló a vásárlás 

menetéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevásárló lista  

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlás céljának, menetének gyakorlása. 

Beszámoló a vásárlás folyamatáról, 

eredményéről. 

 

Különböző boltok, áruházak és piac látogatása, kirakatok 

nézegetése. 

Árucikkek, termékek rendelése irányítással, adott 

bolttípushoz.  

 

Vásárlás menetének megtervezése, bevásárló lista készítése, 

több árucikk vásárlása segítséggel.  

 

Alapvető árucikkek (élelmiszer, ruházat, játék) tárolási 

szabályainak megismerése.  

 

A vásárlás menetének felelevenítése, a vásárlás helyes 

sorrendjének megerősítése.   

 

Csoportosítás gyakorlása, 

szókincsbővítés, gyakorlati 

ismeretszerzés, figyelem- és 

emlékezetfejlesztés, elemi ok-

okozati összefüggések 

felismerése.  

 

Áru-üzlet párosításának 

gyakorlása.  

 

Közlekedési-és 

illemszabályok gyakorlása. 

 

Csoportosítás gyakorlása, 

elemi ok-okozati 

összefüggések felismerése. 

 

Figyelem-, emlékezet-, 

gondolkodás fejlesztése, 

sorrendiség követése, 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése, szociális rutinok 

gyakorlása.   
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Évfolyam: 7. 

Témakör: Piktogramok értelmezése Óraszám: 21 

Nevelési-fejlesztési cél: Ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Egyszerű piktogramok 

megismerése.  

 

 

 

 

 

címke, kezelési 

útmutató 

 

Piktogramok megismerése, értelmezése segítséggel: 

ruhaneműk kezelési útmutatója (mosásra, vasalásra 

vonatkozóan). 

 

Címkék, jelek keresése, utasítás értelmezése, követése: 

gyakorlás segítséggel. 

 

Figyelem, emlékezet, 

gondolkodás fejlesztése.  

 

 

 

Elemi ok-okozati 

összefüggések felismerése 

egyéni képességekhez 

mérten. 
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Évfolyam: 7. 

Témakör: Anyagok alakítása Óraszám: 27 

Nevelési-fejlesztési cél: Az alkotás örömének átélése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

 

Az anyagok 

tulajdonságainak 

megismerése.  

 

 

Adott anyagból készült 

tárgyak keresése a 

közvetlen 

környezetben. 

 

 

 

Tárgyak, elemi 

kompozíciók készítése 

különböző 

technikákkal. 

 

 

Egyszerű tárgyak 

készítése különböző 

anyagok 

felhasználásával.  

 

 

Műanyag, alufólia. 

 

 

Újabb alapanyagok és tulajdonságaik megismerése 

segítséggel: műanyag, alufólia.  

 

Műanyag, alufólia felhasználásának területei. Fa, fém, 

műanyag tárgyak keresése a közvetlen környezetben 

segítséggel. 

 

 

Gyöngyfűzés, gyurmázás gyakorlása egyéni képességekhez 

mérten. 

 

 

Kartonból, papírból, fonalból, textilből, fa, kő, fém 

felhasználásával, egyszerű tárgyak, ajándék, elemi 

kompozíciók készítése.  

 

 

 

 

 

 

Anyagismeret bővítése, 

szókincsfejlesztés, 

kézügyesség, kreativitás 

fejlesztése. 

 

 

Megfigyelőképesség, 

figyelem fejlesztése. 

 

 

 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció, kreativitás 

fejlesztése.  

 

 

Anyag-és eszközhasználat 

gyakorlása, figyelem, 

ügyesség, kitartás, kreativitás, 

önértékelés fejlesztése. 

Saját munka sikerének 

megélésére bíztatás. 
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Életvitel és gyakorlat 

Évfolyam: 8. 

 

Cél: 

 Felfedeztetni az alkotómunka örömét, fejleszteni a kreativitást új ötletek gazdagításával. 

 Sikertelenség esetén a kudarcot elviselni, kitartóan próbálkozni az eredmények 

érdekében. 

 Segítséget kérni a felnőttől, és segítséget nyújtani a társaknak. 

 

Feladat: 

 A korábban elsajátított technikák alkalmazása fokozódó önállósággal a komplex alkotó 

tevékenységben. 

 Balesetmentes és megbízható eszközhasználat elsajátítása egyéni képességekhez 

mérten. 

 A mindennapi háztartási munkák végzésénél a sorrendiség figyelembevétele fokozódó 

önállósággal. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Ismerje fel a tanult textilfajtákat, a textilmunkákat fokozódó önállósággal végezze. 

 Vegyen részt a konyhai, takarítási, gondozási munkafolyamatokban, azokat egyéni 

képességihez mérten gyakorolja.  

 Segítséggel tudjon néhány tételt kiválasztani a vásárlás során. 

 Irányítással ismerjen fel néhány egyszerű piktogramot. 

 A tanult technikák alapján elemi kompozíció készítésében vegyen részt. 

 A tanuló képes felismerni a tanult textilfajtákat, anyag összeöltésével és egyszerű gomb 

felvarrásával próbálkozik. 

 Részt vesz az eddig tanult és begyakorolt munkatevékenységekben, konyhai, takarítási 

és gondozási munkákban. 

 A takarítási, gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok elkészítéséhez szükséges 

anyagokat és eszközöket egyre önállóbban választja ki.  

 Egyéni képességeihez mérten ruhákat válogat színe, anyaga, szennyezettsége, 

piktogram alapján. 

 Fokozódó önállósággal kapcsolódik be a mosás-szárítás-vasalás munkafolyamataiba. 

 Egyre önállóbban tájékozódik boltban, segítséggel tud néhány tételt vásárolni. 

 A tanult anyagokat egyéni képességeihez mérten felismeri, csoportosítja, és a tanult 

technikák felhasználásával 

 

Értékelés:  
Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben. Félévkor tájékoztató értékelés 

arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. Év végén 

osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Textilmunkák Óraszám: 30 

Nevelési-fejlesztési cél: Tanult öltések alkalmazása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Textilmunkákhoz 

köthető rutinfeladatok 

folyamatos gyakorlása.  

 

 

Szalagkötés, 

csomókötés, fonás.  

 

 

 

 

 

Varrás, gombvarrás, 

tűbefűzés. 

 

 

 

 

Szövés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szövőkeret 

 

Fonalgombolyítás, vágás egyenes vonal mentén, forma 

kivágása egyéni képességekhez mérten. 

 

 

Szalagkötés, csomókötés, fonás technikáinak gyakorlása 

fokozódó önállósággal. 

 

 

 

Egyszerű anyagvarrás gyakorlása, két anyag összevarrása, 

gombvarrás, tűbefűzés gyakorlása egyéni képességekhez 

mérten.  

 

Szövés előkészítése segítséggel (szövés kartonon, 

szövőkereten). 

 

Eszközhasználat gyakorlása, 

finommotorika, valamint a 

két kéz összerendezett 

mozgásának fejlesztése.  

 

 

Eszközhasználat gyakorlása 

egyéni képességekhez 

mérten. Finommotorika, 

szem-kéz koordiáció, vizuális 

figyelem fejlesztése. 

 

 

Eszközhasználat gyakorlása. 

Manipuláció, szem-kéz 

koordináció, feladattudat 

fejlesztése, sorrendiség 

követése.  

 

Kézügyesség, figyelem 

fejlesztése. 
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Egyszerű háztartási munkák Óraszám: 26 

Nevelési-fejlesztési cél: Háztartási eszközök és gépek használata egyszerű esetekben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Terítés, tálalás, 

egyszerűbb konyhai 

munkák. 

 

 

 

 

A megismert eszközök 

használata. 

 

 

 

 

 

Főzést nem igénylő 

ételek, italok készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikrohullámú sütő 

 

Terítés, mosogatás, törölgetés, helyrerakás, kenyérszeletelés, 

kenyérpirítás, gyümölcs-és zöldségtisztítás gyakorlása 

fokozódó önállósággal. 

 

A konyhai munka jellegének (terítés, tálalás, főzés) megfelelő 

eszközök kiválasztása, használata fokozódó önállósággal (kés, 

kenőkés, kenyérpirító, vízforraló). 

 

 

Egyszerűen elkészíthető ételek, italok előállítása segítséggel 

(pl. tojásrántotta, kókuszgolyó, puding, szörp). 

Mikrohullámú sütő használatának megismerése, 

megfigyelése, gyakorlása segítséggel. 

 

 

Az egyszerűbb konyhai 

munkák részfolyamatainak 

felismerése, sorrendiség 

követése. 

A konyhai eszközök 

felismerése, a szükséges 

eszközök kiválasztása.  

 

Konyhai munkálatok 

részfolyamatainak gyakorlása 

fokozódó önállósággal.  

Figyelem-, 

emlékezetfejlesztés, szem-kéz 

koordináció, kézügyesség 

fejlesztése. 

 

 

Önállóság, finommotorika, 

szem-kéz koordináció 

fejlesztése,  

a balesetvédelmi szabályok 

betartása.   
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők Óraszám: 22 

Nevelési-fejlesztési cél: Balesetmentes, körültekintő munkavégzés. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Ruhazárak. 

 

 

Mosás, szárítás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasalás. 

 

 

 

Porszívózás. 

 

 

Takarítási munkák. 

 

 

 

Ruhazárak, cipőfűzés-kötés folyamatos gyakorlása egyéni 

képességekhez mérten.  

 

Ruhaválogatás gyakorlása színnek, anyagnak megfelelően. 

A mosási útmutató címke megkeresése, értelmezése egyéni 

képességekhez mérten. 

A mosás (gépi, kézi), kicsavarás, teregetés folyamatainak 

gyakorlása fokozódó önállósággal.  

 

A vasalás folyamatának gyakorlása egyéni képességekhez 

mérten.  

 

 

 

Porszívózás gyakorlása fokozódó önállósággal.  

 

 

Felmosás, fertőtlenítés gyakorlása felnőtt irányításával. 

Rendrakás, portörlés, seprű-lapát használatának gyakorlása. 

 

 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció, figyelem, 

kitartás, ügyesség fejlesztése.  

 

Csoportosítás gyakorlása. 

A mosás részfolyamatainak 

gyakorlása, sorrendiség 

követése fokozódó 

önállósággal.  

 

 

 

Kézügyesség, figyelem, 

koncentráció, szem-kéz 

koordináció fejlesztése.  

Balesetvédelmi szabályok 

megismertetése és betartatása.  

 

Egészségvédelmi szabályok 

megismertetése és betartatása. 
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Vásárlás - Fogyasztóvédelem Óraszám: 22 

Nevelési-fejlesztési cél: Körültekintő, megtervezett vásárlás.  

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Alapvető árucikkek 

beszerzési 

helye. Célzott vásárlás 

helye, adott boltban 

kapható áruk. 

 

 

 

Árucikk vásárlása.  

 

 

 

 

 

Árucikkek tárolása. 

 

 

 

Beszámoló a vásárlás 

menetéről. 

 

 

 

 

Vásárlás céljának, menetének gyakorlása. 

Különböző boltok, áruházak és piac látogatása, kirakatok 

nézegetése. 

Árucikkek, termékek rendelése irányítással, adott 

bolttípushoz.  

 

Vásárlás menetének megtervezése, bevásárló lista készítése. 

Tájékozódás gyakorlása a boltban (termékcsoportok között). 

Több árucikk vásárlása fokozódó önállósággal.  

 

Alapvető árucikkek (élelmiszer, ruházat, játék) tárolásának 

gyakorlása egyéni képességekhez mérten.  

 

A vásárlás menetének felelevenítése, a vásárlás helyes 

sorrendjének megerősítése.   

 

Csoportosítás gyakorlása, 

szókincsbővítés, gyakorlati 

ismeretszerzés, figyelem- és 

emlékezetfejlesztés, elemi ok-

okozati összefüggések 

felismerése. Áru-üzlet 

párosításának gyakorlása.  

 

Közlekedési-és 

illemszabályok, szociális 

rutinok gyakorlása. 

 

 

Csoportosítás gyakorlása, 

elemi ok-okozati 

összefüggések felismerése. 

 

 

Figyelem-, emlékezet-, 

gondolkodás fejlesztése, 

sorrendiség követése. 
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Piktogramok értelmezése Óraszám: 19 

Nevelési-fejlesztési cél: Ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Egyszerű piktogramok 

megismerése, 

felismerése.  

 

lejárati/szavatossági idő 

Piktogramok megismerése, értelmezése segítséggel: 

élelmiszerek, tisztítószerek. 

 

Ruhaneműk kezelési útmutatója (mosásra, vasalásra 

vonatkozóan) – értelmezés gyakorlása egyéni képességekhez 

mérten. 

 

Címkék, jelek keresése, utasítás értelmezése, követése: 

gyakorlás segítséggel. 

 

Elemi ok-okozati 

összefüggések felismerésének 

gyakorlása. 

 

Figyelem, emlékezet, 

gondolkodás fejlesztése.  
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Évfolyam: 8. 

Témakör: Anyagok alakítása Óraszám: 25 

Nevelési-fejlesztési cél: Az alkotás örömének átélése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Az anyagok 

tulajdonságainak 

megismerése.  

 

Adott anyagból készült 

tárgyak keresése a 

közvetlen 

környezetben. 

 

Tárgyak, elemi 

kompozíciók készítése 

különböző 

technikákkal. 

 

Egyszerű tárgyak 

készítése különböző 

anyagok 

felhasználásával.  

Bőr/műbőr 

 

 

 

 

 

 

 

Papírmasé, üvegfestés, 

üvegfesték 

Újabb alapanyagok és tulajdonságaik megismerése 

segítséggel: bőr/műbőr. 

 

 

Bőr/műbőr felhasználásának területei.  

Fa, fém, műanyag, bőr/műbőr tárgyak keresése a közvetlen 

környezetben, fokozódó önállósággal. 

 

 

Papírmasé, üvegfestés gyakorlása egyéni képességekhez 

mérten. 

 

Kartonból, papírból, fonalból, textilből, fa, kő, fém, alufólia 

felhasználásával, egyszerű tárgyak, ajándék, elemi 

kompozíciók készítése.  

 

 

Anyagismeret bővítése, 

szókincsfejlesztés, 

kézügyesség, kreativitás 

fejlesztése. 

 

Megfigyelőképesség, 

figyelem fejlesztése. 

 

Finommotorika, szem-kéz 

koordináció, kreativitás 

fejlesztése.  

 

 

Anyag-és eszközhasználat 

gyakorlása, figyelem, 

ügyesség, kitartás, kreativitás, 

önértékelés fejlesztése. 
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Taneszköz-lista az Életvitel és gyakorlat tantárgyhoz 

 

Olló, fonal, szalag, cérna, varrótű/merkelőtű, tűbefűző, szövőkeret 

Ruhadarabok, patent, csat, vállfa, cipőtisztító kefe 

Termések, gesztenye, homok, kő, kavics, fa, fém,  műanyag, alufólia, bőr/műbőr, lencse, só, 

liszt 

Gyöngy, gyurma, üvegfesték, újságpapír 

Szobanövény, föld, cserép 

Textilfajták, papírfajták 

A tankonyha felszerelése, eszköztára (merőkanál, levesestál, kenőkés, hámozó kés, kenyérvágó 

kés, kancsó; kenyérpirító, vízforraló, mikrohullámú sütő, gáztűzhely) 

Gyümölcsök, zöldségek, vaj/margarin, kenyér, tej, kakaópor, zacskós leves por, rizs, tea filter, 

cukor, só, stb. 

Mosogatószer, mosogatórongy, szivacs, edényszárító 

Mosógép, vasaló, vasalódeszka 

Mosószer/mosópor, öblítő, csipesz, ruhaszárító 

Felmosó, vödör, mosószer, fertőtlenítőszer, gumikesztyű, portörlő rongy 
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3.8 Környezetismeret 

 

Évfolyam: 5-8 

 

Cél: 

 Bővíteni a tanuló meglévő ismereteit élő és élettelen környezetünk jelenségeiről, 

megfigyelések alapján következtetések levonása, tapasztalatok hasznosítása a környezet 

megóvása érdekében.  

 Kialakítani az igényét a természet védelemére, az élőlények és környezetük 

kölcsönhatásainak megismerésén keresztül környezetkímélő és természetvédő 

szemlélet kialakítására, törekedni a környezet igényessé, széppé, tisztábbá formálására.  

 Elsajátíttatni a helyes egészségügyi és higiénés szokásokat, kialakítani olyan alapvető 

egészségügyi ismereteket, készségeket, amelyek hozzájárulnak a test megismeréséhez, 

a személyi higiénia és a megfelelő, ízléses, praktikus öltözködés iránti igény 

kialakulásához és az egészség védelméhez.  

 Tudatosítani az egészséges életmód szokásrendszerét, a helyes táplálkozás, a testedzés, 

a sportolás jótékony hatását a mindennapokban.  

 Megismerni a saját testet és annak működését, a betegségeket megelőzni, a 

leggyakrabban előforduló betegségek tüneteit, a gyógyulást elősegítő terápiákat 

megismerni és az orvos és a gyógyszerek szerepét tudatosítani.  

 Megismerni a balesetvédelem egyszerűbb szabályait, az egészséges életmódot 

veszélyeztető anyagokat, azok káros hatásait és a megelőzés módját.  

 A tanuló szocializációs szintjét fejleszteni, kialakítani felelősségérzetét a természettel 

és embertársaival szemben, adott helyzetekben az önálló telefonhasználatot és a 

megfelelő segélykérés technikáit elsajátíttatni.  

 

Feladat: 

 Fejlessze a tanuló meglévő ismereteit, környezetünk élő és élettelen jelenségeiről. 

 Alakítsa ki igényét a természetvédelemre. 

 Bővítse egészségügyi ismereteit, alakítson ki olyan szokásokat, készségeket, melyek 

segítségével az egészséges életmód és tiszta környezete iránti igénye kifejlődik. 

 Nyújtson lehetőséget saját testének, érzékszerveinek és azok működésének 

megismeréséhez. 

 Az élőlények és a környezetük kölcsönhatásának megismerésén keresztül tegye 

lehetővé a tanulók környezetkímélő és természetvédő szemléletének kialakítását. 

 Tudatosítsa a természet és az ember kapcsolatát, az abból levonható gyakorlati 

tennivalókat. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Rendelkezzen elemi ismeretekkel teste biológiai működéséről. 

 Tudja, hogy betegség esetén hova kell fordulni, ismeri az egészségügyi intézmények 

funkcióját.  

 Fejlessze a testi higiénia, a mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás iránti igényt. 

 Tudja ruházatát ízlésesen kiválogatni, gondozni, tisztán tartani. 

 Ismerje fel a balesetveszélyt, és elkerülni, életkorának és értelmi szintjének megfelelően 

segítséget kérni és nyújtani.  

 Legyenek ismeretei a helyes és helytelen táplálkozásról.  

 Ismerjen néhány védett növényt, állatot és a természetvédelem fogalmát. 
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 Legyenek elemi ismeretei a növény- és állatvilágról, azok élőhelyeiről, hasznukról, 

kárukról, környezeti hatásokról és azok következményeiről, ismerje fel az élőlények és 

környezetük kölcsönhatásait. 

 Tájékozódjon kis segítséggel a térképen és a könyvekben.  

 Ismerje a környezetszennyezés fogalmát és a környezetet károsító anyagokat.  

 Alakuljon benne a környezetvédő szemléletét;  

 Alkalmazza a tanult ismereteket,  

 

Értékelés:  

Folyamatos szóbeli értékelés tevékenységek végzése közben. Félévkor tájékoztató értékelés 

arról, mely tevékenységekben mutat nagyobb önállóságot, illetve lemaradást. Év végén 

osztályzat kiegészítve rövid szöveges értékeléssel. Évente P.A.C. felmérés. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 2 2 

Éves óraszám 36 36 72 72 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

Témakör / Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

1. Az emberi test 12 9 20 20 

2.Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 12 10 15 15 

3.Élő természet – Élőlények és környezetük 8 10 15 15 

4.Élettelen környezet – Környezeti ártalmak 4 7 22 22 

Összesen: 36 36 72 72 
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3.8 [Új] Környezetismeret 5. évfolyam 

        (Természettudomány és földrajz) 

 
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet tölt be az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében és a 

testi-lelki egészségre nevelésben, amennyiben megalapozza a helyes önismeretet, elősegíti a 

tanuló saját teste működésének, ápolásának megismerését, elsajátítását; lehetővé teszi a test 

felépítésének, jellegzetességeinek, a testrészek funkciójának és a szervezet összehangolt 

működésének megismerését. Mindezzel hozzájárul a jó közérzet feltételeinek, a komfortérzet 

kialakításának és fenntartásának megismeréséhez. 

A tantárgy tanítása a személyes és társas kapcsolati kompetenciák alakításához az egészséges 

önértékelés és a társas kapcsolatokban szükséges alkalmazkodási képesség fejlesztésével járul 

hozzá. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret: 

 

 5. évfolyam 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 

 

Cél:  

 Az emberi test működését megismerni 

 Tudatosan törekedni az egészség megőrzésére 

 Megismerni környezetünk felépítését. A környezet tiszteletét értékké emelni  

 Tudatosan és hatásosan védekezni a környezeti ártalmak ellen 

Feladat: 

 Az emberi test részeinek, azok működésének felismerése 

 Az egészség megőrzésének módjainak egyre tágabb körű megismerése és gyakorlati 

alkalmazása 

 Az élő és az élettelen fogalmának elkülönítése 

 A környezeti ártalmak megismertetése 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret: 36 óra 
 

Témakör 5. évfolyam  

1.Az emberi test      12 

2.Egészségmegőrzés: egészséges életmód      12 

3.Élő természet: élőlények és környezetük        8 

4.Élettelen környezet, környezeti ártalmak        4 

Összesen      36 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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Környezetismeret  

Évfolyam: 6. 

 

Cél: 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése. 

 Testi lelki egészségre nevelés. 

 A saját test működésének ápolásának megismerése, elsajátítása. 

 A test felépítésének, jellegzetességeinek, a testrészek funkciójának és a szervezet 

összehangolt működésének megismerése. 

 A jó közérzet, komfortérzet kialakításának fenntartásának megismerése. 

 

Feladat:  

 A természet nagy csoportjainak megismertetése. 

 Felismertetni a környezeti tényezőknek az élő természetre gyakorolt hatásait. 

 Képes legyen egyszerű folyamatokat megnevezni. 

 Érzékenység kialakítása a környezeti ártalmakkal szemben. 

 Elősegíteni a természeti környezettel való harmonikus együttélést. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Ismerje fel, mutassa meg testrészeit, érzékszerveit. 

 Vigyázzon érzékszerveire, a szükséges segédeszközöket megfelelően használja. 

 Érzékelje teste reakcióit, jelezze a változásokat, meg tudja fogalmazni panaszait. 

 Tudja ápolni testét, öltözékét rendezetten tisztán tartani, gondozni. 

 Bizalommal, őszintén működjön együtt az orvosi vizsgálatokon az egészségügyi 

dolgozókkal. 

 Tudjon főfogalmak szerint csoportosítani az állat- és növényvilág körében. 

 Legyenek ismeretei a környezetben található élőlényekről, élőhelyeikről, testfelépítésük 

legjellemzőbb tulajdonságairól. 

 Ismerjék fel a víz, mint nélkülözhetetlen éltető elem jelentőségét, halmazállapotait, a 

felszíni vizek folyásait. 

 Végezzenek egyszerű környezetmegóvó tevékenységeket. 

 Különböztessék meg a csapadékfajtákat. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 

 6. évfolyam 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

 

Témakör/Évfolyam 6. évfolyam  

1.Az emberi test   9 

2.Egészségmegőrzés: egészséges életmód 10 

3.Élő természet: élőlények és környezetük 10 

4.Élettelen környezet, környezeti ártalmak   7 

Összesen: 36 
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5. Évfolyam 

1. Témakör: Az emberi test Tantárgy: Környezetismeret Óraszám: 12 

Nevelési fejlesztési cél: Az érzékszervekre káros hatások felismertetése és megelőzése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A testrészek nevei, funkciói Tükörképen ismerkedés a saját testtel 

Egymás testrészeinek megmutatása, 

megnevezése. 

Ismerni a főbb testrészeket, azok funkcióját. 

A meglévő ismereteit rendszerezni. A saját 

testrészeket megnevezni, megmutatni, 

testképet kialakítani. 

Érzékszervek épségének megőrzése, a 

károsodás megelőzése 

Az érzékszervek működésének tapasztalat 

közbeni megismerése.  Játékok az 

érzékszervekkel (szembekötősdi). 

Ismerni az érzékszervek funkcióját és azok 

védelmét. 

 

Testi panaszok, orvosi utasítások Adott betegség tüneteinek megnevezése, a 

kezelés utasításainak megmagyarázása, 

gyakorlása. 

Szerepjáték: az orvosi rendelőben, a 

gyógyszertárban. 

A panaszokat röviden megfogalmazni, a 

kapott utasítások lehetséges betartását ismerni. 

Fogalmak: Fő testrészek nevei, látás romlása, hallás romlása, fáj, hányinger, gyógyszer, borogatás, láz, gyomorrontás, fertőzés. 
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5. Évfolyam 

2. Témakör: Egészségmegőrzés – Egészséges életmód Tantárgy: Környezetismeret Óraszám: 12 

Nevelési fejlesztési cél: Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kézmosás, arcmosás, fogmosás Önálló mosakodás, fogmosás, hajápolás. Hajvágás, a 

haj ellenőrzése (tetűirtás). 

Körömvágás, tisztítás.  

A testet tisztán tartani. Rendszeresen hajat, 

körmöt ápolni. A körömrágást kerülni. 

A vitaminok szerepe A vitamint tartalmazó élelmiszerek megismerése, 

csoportosítása. 

A vitaminforrásokat megismerni 

A napozószerek, bőrvédő- és bőrápoló 

szerek, ezek használata  

A tavaszi és nyári napozás szabályainak megismerése, 

oktató filmek nézése. A napozószerek megismerése, 

tapasztalatok szerzése illatszerboltokban.  

A kullancs csípés elleni védekezés megismerése. 

Ismerni a veszélyforrásokat a szabadban: a 

Nap káros hatása, kullancs csípés. 

 

A panaszok tömör, lényegre törő 

megfogalmazása 

Az orvos utasításainak követési módjai 

Az orvosi vizsgálatok helyének meglátogatása az 

iskolában, aktív együttműködés a vizsgálatokon.  

A rendelő felkeresésének módjának megbeszélése 

(rendelési idő, szükséges dokumentumok, tiszta, 

rendezett öltözék, panasz részletes elmondása). 

Képessé válni a panasz elmondására, jelzésére. 

Együttműködni az orvossal, az orvosi 

utasításokat követni. 

Helyes viselkedés váratlan 

helyzetekben.  

Telefonálás, segítségkérés. 

 

Beszélgetések, filmek nézése, szakemberek 

meghívása a következő témákban: balesetek az élet 

minden területén, viselkedés strandokon, a 

természetes vizekben. Lehetséges háztartási balesetek 

megismerése, ok-okozati összefüggések felismerése, 

tanulságok levonása. 

Mentőláda tartalmának megismerése. 

Szituációs játékok: telefon használata (segítségkérés), 

segélykérő telefonszámok ismerete. 

Figyelmet fordítani az iskolában, az utcán és 

játék közben előforduló balesetek 

elkerülésére, a sportolás, fürdőzés közben és a 

háztartásban történő balesetek megelőzésére. 

Ismerni a mentőláda tartalmát. 

Ismerni a felnőttek értesítésének módját 

baleset esetén. 

 

Fogalmak: A használt tisztálkodási eszközök és anyagok, funkciójuk.  

Orvosi vizsgálattal, gyógyszerezéssel kapcsolatos fogalmak (lázmérő, sóhajtás, száj kitátása [miért?] hallgató, gyógyszer, védőoltás. Egészséges 

életmóddal, napozással kapcsolatos fogalmak. 
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5. Évfolyam 

3. Témakör: Élő természet – élőlények és környezetük Tantárgy: Környezetismeret Óraszám: 8 

Nevelési fejlesztési cél: Annak beláttatása, hogy mi, emberek is a természet részei vagyunk. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Növények, állatok A tanult élőlények változó szempontú 

csoportosítása. 

Az élő természet nagy csoportjait ismerni: 

növény, állat. Tulajdonságaikat felismerni, 

ismerni. 

A megszerzett ismeretek önálló alkalmazása Megfigyelések végzése: az ember 

alkalmazkodása az időjárás változásaihoz. 

Képek összerakása, válogatása, csoportosítása, 

kísérletek. 

Megismerni az időjárás hatását a növényekre 

és az állatokra. 

Fogalmak: Élőlény, élettelen, hasznos, káros, gyökér, törzs, korona, termés, pusztulás, születés, növekedés, elmúlás. 

 

 

 

5. Évfolyam 

4. Témakör: Élettelen környezet – Környezeti ártalmak Tantárgy: Környezetismeret Óraszám: 4 

Nevelési fejlesztési cél: A napfény nélkülözhetetlenségének felismerése az életben, káros hatások kivédésének lehetőségei  

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Levegő, víz, napfény Ismerkedés az élet alapvető feltételeivel. 

Megfigyelések végzése. Oktatófilmek nézése. 

Figyelni az élő és az élettelen természet 

jelenségeire. 

Településén található folyóvizek: forrás, 

patak, folyó, tó  

Környezet- és természetvédelem köréből 

képek keresése, tanulmányi séta, kísérletek.  

Ismerni a környezet felszíni vizeit  

Fogalmak: levegő, láthatatlan, csapadék, folyóvíz 
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3.8 [Új] Környezetismeret 6. évfolyam 
        (Természettudomány és földrajz) 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet tölt be az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében és a testi-lelki egészségre nevelésben, amennyiben 

megalapozza a helyes önismeretet, elősegíti a tanuló saját teste működésének, ápolásának megismerését, elsajátítását; lehetővé teszi a test 

felépítésének, jellegzetességeinek, a testrészek funkciójának és a szervezet összehangolt működésének megismerését. Mindezzel hozzájárul a jó 

közérzet feltételeinek, a komfortérzet kialakításának és fenntartásának megismeréséhez. 

A tantárgy tanítása a személyes és társas kapcsolati kompetenciák alakításához az egészséges önértékelés és a társas kapcsolatokban szükséges 

alkalmazkodási képesség fejlesztésével járul hozzá. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret: 

 

 6. évfolyam 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 

 

Cél:  

 Az emberi test működését megismerni 

 Tudatosan törekedni az egészség megőrzésére 

 Megismerni környezetünk felépítését. A környezet tiszteletét értékké emelni  

 Tudatosan és hatásosan védekezni a környezeti ártalmak ellen 

Feladat: 

 Az emberi test részeinek, azok működésének felismerése 

 Az egészség megőrzésének módjainak egyre tágabb körű megismerése és gyakorlati alkalmazása 

 Az élő és az élettelen fogalmának elkülönítése 

 A környezeti ártalmak megismertetése 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret: 36 óra 
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Témakör/Évfolyam 6. évfolyam  

1.Az emberi test 8 

2.Egészségmegőrzés: egészséges életmód 8 

3.Élő természet: élőlények és környezetük 12 

4.Élettelen környezet, környezeti ártalmak 8 

Összesen: 36 
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6. Évfolyam 

1. Témakör: Az emberi test Tantárgy: 

Környezetismeret 

Óraszám: 8 

Nevelési fejlesztési cél: Az érzékszervekre káros hatások felismertetése és megelőzése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A testrészek nevei, funkciói Tükörképen ismerkedés a saját testtel 

Egymás testrészeinek megmutatása, 

megnevezése. 

Ismerni a főbb testrészeket, azok funkcióját. 

A meglévő ismereteit rendszerezni. A saját 

testrészeket megnevezni, megmutatni, 

testképet kialakítani. 

Érzékszervek épségének megőrzése, a 

károsodás megelőzése 

Az érzékszervek működésének tapasztalat 

közbeni megismerése.  Játékok az 

érzékszervekkel (szembekötősdi). 

Ismerni az érzékszervek funkcióját és azok 

védelmét. 

 

Testi panaszok, orvosi utasítások Adott betegség tüneteinek megnevezése, a 

kezelés utasításainak megmagyarázása, 

gyakorlása. 

Szerepjáték: az orvosi rendelőben, a 

gyógyszertárban. 

A panaszokat röviden megfogalmazni, a 

kapott utasítások lehetséges betartását ismerni. 

Fogalmak: Fő testrészek nevei, látás romlása, hallás romlása, fáj, hányinger, gyógyszer, borogatás, láz, gyomorrontás, fertőzés. 
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6. Évfolyam 

2. Témakör: Egészségmegőrzés – Egészséges életmód Tantárgy: 

Környezetismeret 

Óraszám: 8 

Nevelési fejlesztési cél: Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kézmosás, arcmosás, fogmosás Önálló mosakodás, fogmosás, hajápolás. 

Hajvágás, a haj ellenőrzése (tetűirtás). 

Körömvágás, tisztítás.  

A testet tisztán tartani. Rendszeresen hajat, 

körmöt ápolni. A körömrágást kerülni. 

A vitaminok szerepe A vitamint tartalmazó élelmiszerek 

megismerése, csoportosítása. 

A vitaminforrásokat megismerni 

A napozószerek, bőrvédő- és bőrápoló szerek, 

ezek használata  

A tavaszi és nyári napozás szabályainak 

megismerése, oktató filmek nézése. A 

napozószerek megismerése, tapasztalatok 

szerzése illatszerboltokban.  

A kullancs csípés elleni védekezés 

megismerése. 

Ismerni a veszélyforrásokat a szabadban: a 

Nap káros hatása, kullancs csípés. 

 

A panaszok tömör, lényegre törő 

megfogalmazása 

Az orvos utasításainak követési módjai 

Az orvosi vizsgálatok helyének meglátogatása 

az iskolában, aktív együttműködés a 

vizsgálatokon.  

A rendelő felkeresésének módjának 

megbeszélése (rendelési idő, szükséges 

dokumentumok, tiszta, rendezett öltözék, 

panasz részletes elmondása). 

Képessé válni a panasz elmondására, jelzésére. 

Együttműködni az orvossal, az orvosi 

utasításokat követni. 

Helyes viselkedés váratlan helyzetekben.  

Telefonálás, segítségkérés. 

 

Beszélgetések, filmek nézése, szakemberek 

meghívása a következő témákban: balesetek 

az élet minden területén, viselkedés 

strandokon, a természetes vizekben. 

Lehetséges háztartási balesetek megismerése, 

ok-okozati összefüggések felismerése, 

tanulságok levonása. 

Mentőláda tartalmának megismerése. 

Figyelmet fordítani az iskolában, az utcán és 

játék közben előforduló balesetek 

elkerülésére, a sportolás, fürdőzés közben és a 

háztartásban történő balesetek megelőzésére. 

Ismerni a mentőláda tartalmát. 

Ismerni a felnőttek értesítésének módját 

baleset esetén. 
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Szituációs játékok: telefon használata 

(segítségkérés), segélykérő telefonszámok 

ismerete. 

Fogalmak: A használt tisztálkodási eszközök és anyagok, funkciójuk.  

Orvosi vizsgálattal, gyógyszerezéssel kapcsolatos fogalmak (lázmérő, sóhajtás, száj kitátása [miért?] hallgató, gyógyszer, védőoltás. Egészséges 

életmóddal, napozással kapcsolatos fogalmak. 

 

 

 
 

6. Évfolyam 

3. Témakör: Élő természet – élőlények és környezetük Tantárgy: 

Környezetismeret 

Óraszám: 12 

Nevelési fejlesztési cél: Annak beláttatása, hogy mi, emberek is a természet részei vagyunk. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Növények, állatok A tanult élőlények változó szempontú 

csoportosítása. 

Az élő természet nagy csoportjait ismerni: 

növény, állat. Tulajdonságaikat felismerni, 

ismerni. 

A megszerzett ismeretek önálló alkalmazása Megfigyelések végzése: az ember 

alkalmazkodása az időjárás változásaihoz. 

Képek összerakása, válogatása, csoportosítása, 

kísérletek. 

Megismerni az időjárás hatását a növényekre 

és az állatokra. 

Fogalmak: Élőlény, élettelen, hasznos, káros, gyökér, törzs, korona, termés, pusztulás, születés, növekedés, elmúlás. 
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6. Évfolyam 

4. Témakör: Élettelen környezet – Környezeti ártalmak Tantárgy: 

Környezetismeret 

Óraszám: 8 

Nevelési fejlesztési cél: A napfény nélkülözhetetlenségének felismerése az életben, káros hatások kivédésének lehetőségei  

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Levegő, víz, napfény Ismerkedés az élet alapvető feltételeivel. 

Megfigyelések végzése. Oktatófilmek nézése. 

Figyelni az élő és az élettelen természet 

jelenségeire. 

Településén található folyóvizek: forrás, 

patak, folyó, tó  

Környezet- és természetvédelem köréből 

képek keresése, tanulmányi séta, kísérletek.  

Ismerni a környezet felszíni vizeit  

Fogalmak: levegő, láthatatlan, csapadék, folyóvíz 
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Környezetismeret 

Évfolyam: 7-8. 

 

Cél: 

 Megfelelő viselkedés kialakítása a természeti környezetben. 

 Az épített és a természeti környezett tisztaságának, rendjének megőrzésére nevelés. 

 Az egészségre káros szokások elkerülésére nevelés, az egészséges életmód kialakítása. 

 A testi változások megismertetése és ezek elfogadtatása. 

 

 

Feladat:  

 A gyógy- és fűszernövények szerepének, használatának megismertetése. 

 Felismertetni az összefüggést az időjárási viszonyok és természet átalakulása között 

 Felismertetni az összefüggést az emberi tevékenység és a természeti környezet 

átalakulása között. 

 A környezet és az egészség megóvására nevelni aktív közreműködéssel. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Rendelkezzen elemi ismeretekkel teste biológiai működéséről. 

 Tudja, hogy betegség esetén hova forduljon, ismerje az egészségügyi intézmények 

funkcióját. 

 Legyen képes a saját testi higiéniájának minél önállóbb biztosítására. 

 Legyen igénye a mozgásra, a szabad levegőn való tartózkodásra. 

 Ruházatát tudja gondozni, tisztán tartani. 

 Ismerje fel a baleset veszélyt, baleset esetén képességeihez mérten tudjon segítséget 

kérni. 

 Legyenek ismeretei a helyes és helytelen táplálkozásról. 

 Ismerjen néhány védett növényt és állatot.  

 Legyenek elemi ismeretei a növény és állatvilág hasznáról, esetleges káráról. 

 Ismerje a növény és állatvilág élőhelyeit. 

 Segítséggel tájékozódjon könyvekben, térképeken. 

 Ismerje a környezetvédelem fontosságát, és saját környezetében képességeihez mérten 

aktívan tegyen érte. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 72 72 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

Témakör/Évfolyam 7-8. évfolyam  

1.Az emberi test 20 

2.Egészségmegőrzés: egészséges életmód 15 

3.Élő természet: élőlények és környezetük 15 

4.Élettelen környezet, környezeti ártalmak 22 

Összesen: 72 
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7. évfolyam 

 

  

1.Témakör: Az emberi test 

Fejlesztendő kompetencia: Szükség esetén megfelelő módon történő segítségkérés. 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Testrészek, 

érzékszervek, belső 

szervek funkciója, 

védelme. 

Testrészek megnevezése, megmutatása. Könyvben, maketten 

az érzékszervek, belső szervek nézegetése. 

Fő testrészek, 

érzékszervek, belső 

szervek neve. 

Ismerje fel a tanult testrészeket, 

érzékszerveket, belső szerveket. 

Segédeszközök 

fontossága és védelme. 

Szemüveg, hallókészülék, lúdtalpbetét használata, tisztítása, 

tárolása. 

A megismert 

segédeszközök neve. 

Legyenek ismeretei a 

segédeszközök gyakorlati 

használatáról. 

Betegségek 

fogalomkörének 

bővítése: 

torokgyulladás, 

középfülgyulladás, 

bárányhimlő, herpesz 

Lázmérés, vérnyomásmérés. A megismert betegségek tünetei 

és terápiája saját tapasztalatok alapján. 

Az újonnan megismert 

betegségek nevei. 

Ismerje fel a lázmérőt, tudja 

használni, ha tapasztalja magán a 

megismert betegségek tüneteit 

szóljon. 

Betegségmegelőzés, 

védőoltások 

szükségessége. 

Beszámoló a védőoltással kapcsolatos saját tapasztalatokról, 

ismerkedés az oltási könyvvel. 

Tudja, mikor kapnak 

védőoltást az emberek. 

Tudja, hol és mikor kapunk 

védőoltást. 

Az elsősegélynyújtás 

elemei. 

Ismerkedés játékosan az elsősegély nyújtás során alkalmazott 

eszközök használatával, olló, ragtapasz, kötszer, lázmérő. 

Ismerje, a ragtapasz, a 

kötszerek, a lázmérő 

fogalmát. 

Ismerje fel az első 

segélynyújtáshoz használt 

eszközöket. 

Teendők saját vagy a 

társak rosszulléte, 

betegsége, rossz 

közérzete esetén. 

A felnőtt vagy orvos értesítésének módja, a telefonálás 

gyakorlása. 

Tudja a telefonálás, 

értesítés jelentését. 

Szükség esetén tudja, hogy 

értesíteni kell a felnőtteket. 
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7. évfolyam 

2.Témakör: Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

Fejlesztendő kompetencia: Az egészségre káros szokások kialakulásának kerülése. 

Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Tisztálkodás: a test tisztán 

tartása, a serdülőkor 

jellemzői. 

A képességekhez mérten minél önállóbb mosdás, 

fürdés, fogmosás, hajmosás, hajszárítás 

Tisztálkodási eszközök 

neve, serdülőkor 

Önálló kézmosás, arcmosás, 

együttműködés a körömvágás, 

hajmosás során 

A testedzés A testedzés formái, mozgásos játékok, sportok. 

A rendszeres testedzés gyakorlása. 

Játékok, sportok nevei, a 

használt eszközök. 

Mozgásigény kialakulása, 

szeressen mozogni. 

Az ideális testsúly A testsúly mérése Mérleg, testsúly fogalma Ismerje a vitaminok szerepét. 

A súlyfelesleg káros hatásai. Az elhízás veszélyeit bemutató képekről beszélgetés. Kövér-sovány fogalma  

A helyes és helytelen 

táplálkozás 

Az egészséges és káros élelmiszerek csoportosítása. Táplálkozás, evés, 

ivásfogalma, 

élelmiszerek nevei. 

A napozáshoz használt bőrápoló 

szerek használatának ismerete. 

Kerülendő élelmiszerek és 

üdítők 

Élelmiszerek csoportosítása. Zsíros, sós, édes, cukor 

fogalma 

Tudja panaszát elmondani, jelezni. 

Veszélyforrások: 

dohányzás, szeszes ital 

Beszélgetés a hasznos és káros szokásokról, családi 

tapasztalatok felidézése. Eseményképek, filmek 

megnézése. 

Alkohol, szeszes ital, 

cigaretta 

Tudjon együttműködni az orvossal, 

az orvosi utasításokat követni. 

Iskolai, háztartási és utcai 

balesetek. 

Beszélgetés a balesetveszélyekről, a veszélyes 

tevékenységekről. 

Vágás, seb, törés, 

fertőtlenítés, kötés 

A játék, a munka során követendő 

viselkedésformák ismerete. 

Balesetek megelőzésének 

lehetőségei. 

Szerepjátékon keresztül megismerni a balesetek 

elkerülésének módját. 

Óvatos, szúrós, éles, 

villany 

A vízparton, a háztartási munkák 

végzése közben követendő 

viselkedés ismerete. 

A mentőláda szerepe. A mentőládában lévő eszközök, használatuk (kötszer, 

gyógyszer, fertőtlenítőszer) 

Ismerje a kötszer, 

fertőtlenítőszer, a 

sebtapasz, a lázmérő 

fogalmát. 

Ismerje a mentőládában elhelyezett 

eszközök nevét. 

A gyógyszerek használata. A gyógyszerek bevétele csak felnőtt jelenlétében 

vízzel. 

Gyógyszer, adagolás, 

recept 

Tudja a gyógyszerek 

szükségességét, de ismerje 

veszélyüket is. 
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7. évfolyam 

 

  

3.Témakör: Élő természet – élőlények és környezetük 

Fejlesztendő kompetencia: A tiszta környezet megteremtése, megóvása. 

Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Növények, állatok, 

emberek. 

Az ismert élőlények különböző szempontú csoportosítása. 

Tápláléklánc összeállítása. 

Növény, állat, ember, 

tápláléklánc 

Tudja csoportosítani az 

élőlényeket 

Ismerkedés a 

gyógynövényekkel 

(kamilla, hársvirág, 

csipkebogyó, kakukkfű) 

Gyógytea készítése, fogyasztása. Borogatás készítése. Gyógynövény, kamilla, 

hársvirág, csipkebogyó, 

kakukkfű 

Ismerje meg a tanult 

gyógynövényeket 

A fűszernövények 

megismerése, 

használata (babér, 

köménymag, 

majoránna, fokhagyma, 

bors) 

A fűszernövények megismerése és használata főzés során. 

Játékos felismerés illat alapján. 

babér, köménymag, 

majoránna, fokhagyma, 

bors) 

Ismerje fel a tanult 

fűszernövényeket. 

A föld tájainak 

növényei, állatai 

A különböző élethelyek megismerése képek, filmek alapján sarkvidék, hegyvidék, 

sivatag, őserdő 

Ismerje meg a tanult tájakat. 

Az ember szerepe a 

természet 

megóvásában. 

Takarékos víz, villany, gáz használat módjának megismerése. 

Szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes anyagok külön gyűjtése 

(elem, izzó, olaj, gumiabroncs) 

Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

veszélyes anyagok 

Aktívan vegyen részt a szelektív 

hulladékgyűjtésben, a takarékos 

víz, villany használatban 

Tájvédelmi területek A magyarországi tájvédelmi területek megismerése képek, 

filmek segítségével. 

tájvédelmi terület ismerjen fel tájvédelmi területeket 

Védett állatok és 

növények. 

Néhány védett növény és állat képének megnézése. Védett állat, védett 

növény 

Ismerjen fel néhány védett állatot 

és növényt 
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7. évfolyam 

 

  

4.Témakör: Élettelen környezet – Környezeti ártalmak 

Fejlesztendő kompetencia: Tájékozódás térképen, alapvető térképjelek  

Óraszám: 22 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Az élő és élettelen 

környezet 

megfigyelése, 

megkülönböztetése 

Az élő és élettelen differenciálása. Csoportosítás. Élettelen környezet: 

épületek, lakás, 

középületek, hidak 

Tudja megkülönböztetni az 

élettelen és élő környezet elemeit. 

A csapadékfajták 

ismerete 

A csapadékfajták megfigyelése a különböző évszakokban. Eső, hó, jégeső, ónos 

eső,  

Ismerje a nyári és téli csapadék 

formáit. 

A víz körforgása Képek, filmek nézése, kísérlet. Víz, pára, gőz, jég Ismerje a víz halmazállapotainak 

nevét. 

A felszíni vizek: forrás, 

patak, folyó, folyam, tó 

Térkép nézegetése, a felszíni vizek jelölése. Térképjelek 

megismerése. Térkép színezése. 

Tó, forrás, patak, folyó, 

folyam. 

Ismerje a felszíni vizek nevét. 

Felszíni formák: síkság, 

domb, hegy 

Domborzati térkép tanulmányozása, ismerkedés a 

jelölésekkel. 

Síkság, domb, hegy. Különböztesse meg a síkságot, a 

dombot, a hegyet. 

Élettelen anyagok 

tulajdonságainak 

megismerése 

Kísérletek, tapasztalatok gyűjtése. Puha-kemény 

Hajlékony –merev 

Sima-érdes 

Az ellentétpárok ismerete. 

Víz, levegő, talaj 

védelme 

A víz, talaj, levegő szennyezésének megismerése képről, 

filmről. 

Mérgező anyagok, 

kipufogó gáz, 

növényvédő szerek 

Tudja, hogy magatartásával 

hozzájárul a víz, a levegő, a talaj 

szennyezéséhez vagy 

megvédéséhez. 
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8. évfolyam 

 

  

1.Témakör: Az emberi test 

Fejlesztendő kompetencia: Szükség esetén megfelelő módon történő segítségkérés. 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Testrészek, 

érzékszervek, belső 

szervek funkciója, 

védelme. 

Testrészek megnevezése, megmutatása. Könyvben, maketten 

az érzékszervek, belső szervek nézegetése. 

Fő testrészek, 

érzékszervek, belső 

szervek neve. 

Ismerje fel a tanult testrészeket, 

érzékszerveket, belső szerveket. 

Segédeszközök 

fontossága és védelme. 

Szemüveg, hallókészülék, lúdtalpbetét használata, tisztítása, 

tárolása. 

A megismert 

segédeszközök neve. 

Legyenek ismeretei a 

segédeszközök gyakorlati 

használatáról. 

Betegségek 

fogalomkörének 

bővítése: 

torokgyulladás, 

középfülgyulladás, 

bárányhimlő, herpesz 

Lázmérés, vérnyomásmérés. A megismert betegségek tünetei 

és terápiája saját tapasztalatok alapján. 

Az újonnan megismert 

betegségek nevei. 

Ismerje fel a lázmérőt, tudja 

használni, ha tapasztalja magán a 

megismert betegségek tüneteit 

szóljon. 

Betegségmegelőzés, 

védőoltások 

szükségessége. 

Beszámoló a védőoltással kapcsolatos saját tapasztalatokról, 

ismerkedés az oltási könyvvel. 

Tudja, mikor kapnak 

védőoltást az emberek. 

Tudja, hol és mikor kapunk 

védőoltást. 

Az elsősegélynyújtás 

elemei. 

Ismerkedés játékosan az elsősegély nyújtás során alkalmazott 

eszközök használatával, olló, ragtapasz, kötszer, lázmérő. 

Ismerje, a ragtapasz, a 

kötszerek, a lázmérő 

fogalmát. 

Ismerje fel az első 

segélynyújtáshoz használt 

eszközöket. 

Teendők saját vagy a 

társak rosszulléte, 

betegsége, rossz 

közérzete esetén. 

A felnőtt vagy orvos értesítésének módja, a telefonálás 

gyakorlása. 

Tudja a telefonálás, 

értesítés jelentését. 

Szükség esetén tudja, hogy 

értesíteni kell a felnőtteket. 
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8. évfolyam 

2.Témakör: Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

Fejlesztendő kompetencia: Az egészségre káros szokások kialakulásának kerülése. 

Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Tisztálkodás: a test tisztán 

tartása, a serdülőkor 

jellemzői. 

Nemi érés. 

A képességekhez mérten minél önállóbb mosdás, fürdés, 

fogmosás, hajmosás, hajszárítás. 

A nemek megkülönböztetése. A változások megfigyelése 

testünkön. 

Tisztálkodási eszközök 

neve, serdülőkor, nemi 

érés. 

Önálló kézmosás, arcmosás, 

együttműködés a körömvágás, 

hajmosás során, tisztálkodás a 

serdülőkorban. 

A testedzés A testedzés formái, mozgásos játékok, sportok. 

A rendszeres testedzés gyakorlása.  

Játékok, sportok nevei, 

a használt eszközök. 

Mozgásigény kialakulása, 

szeressen mozogni. 

Az ideális testsúly A testsúly mérése Mérleg, testsúly 

fogalma 

Ismerje a vitaminok szerepét. 

A súlyfelesleg káros hatásai. Az elhízás veszélyeit bemutató képekről beszélgetés. Kövér-sovány fogalma  

A helyes és helytelen 

táplálkozás 

Az egészséges és káros élelmiszerek csoportosítása. Táplálkozás, evés, 

ivásfogalma, 

élelmiszerek nevei. 

A napozáshoz használt bőrápoló 

szerek használatának ismerete. 

Kerülendő élelmiszerek és 

üdítők 

Élelmiszerek csoportosítása. Zsíros, sós, édes, cukor 

fogalma 

Tudja panaszát elmondani, 

jelezni. 

Veszélyforrások: 

dohányzás, szeszes ital 

Beszélgetés a hasznos és káros szokásokról, családi 

tapasztalatok felidézése. Eseményképek, filmek 

megnézése. 

Alkohol, szeszes ital, 

cigaretta 

Tudjon együttműködni az 

orvossal, az orvosi utasításokat 

követni. 

Iskolai, háztartási és utcai 

balesetek. 

Beszélgetés a balesetveszélyekről, a veszélyes 

tevékenységekről. 

Vágás, seb, törés, 

fertőtlenítés, kötés 

A játék, a munka során követendő 

viselkedésformák ismerete. 

Balesetek megelőzésének 

lehetőségei. 

Szerepjátékon keresztül megismerni a balesetek 

elkerülésének módját. 

Óvatos, szúrós, éles, 

villany 

A vízparton, a háztartási munkák 

végzése közben követendő 

viselkedés ismerete. 

A mentőláda szerepe. A mentőládában lévő eszközök, használatuk (kötszer, 

gyógyszer, fertőtlenítőszer) 

kötszer, 

fertőtlenítőszer, 

sebtapasz, lázmérő. 

Ismerje a mentőládában 

elhelyezett eszközök nevét. 
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8. évfolyam 

  

A gyógyszerek használata. A gyógyszerek bevétele csak felnőtt jelenlétében vízzel. Gyógyszer, adagolás, 

recept 

Tudja a gyógyszerek 

szükségességét, de ismerje 

veszélyüket is. 

3.Témakör: Élő természet – élőlények és környezetük 

Fejlesztendő kompetencia: A tiszta környezet megteremtése, megóvása. 

Óraszám: 15 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Növények, állatok, 

emberek. 

Az ismert élőlények különböző szempontú csoportosítása. 

Tápláléklánc összeállítása. 

Növény, állat, ember, 

tápláléklánc 

Tudja csoportosítani az 

élőlényeket 

Ismerkedés a 

gyógynövényekkel 

(kamilla, hársvirág, 

csipkebogyó, kakukkfű) 

Gyógytea készítése, fogyasztása. Borogatás készítése. Gyógynövény, kamilla, 

hársvirág, csipkebogyó, 

kakukkfű 

Ismerje meg a tanult 

gyógynövényeket 

A fűszernövények 

megismerése, 

használata (babér, 

köménymag, 

majoránna, fokhagyma, 

bors) 

A fűszernövények megismerése és használata főzés során. 

Játékos felismerés illat alapján. 

babér, köménymag, 

majoránna, fokhagyma, 

bors) 

Ismerje fel a tanult 

fűszernövényeket. 

A föld tájainak 

növényei, állatai 

A különböző élethelyek megismerése képek, filmek alapján sarkvidék, hegyvidék, 

sivatag, őserdő 

Ismerje meg a tanult tájakat. 

Az ember szerepe a 

természet 

megóvásában. 

Takarékos víz, villany, gáz használat módjának megismerése. 

Szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes anyagok külön gyűjtése 

(elem, izzó, olaj, gumiabroncs) 

Szelektív 

hulladékgyűjtés, 

veszélyes anyagok 

Aktívan vegyen részt a szelektív 

hulladékgyűjtésben, a takarékos 

víz, villany használatban 

Tájvédelmi területek A magyarországi tájvédelmi területek megismerése képek, 

filmek segítségével. 

tájvédelmi terület ismerjen fel tájvédelmi területeket 

Védett állatok és 

növények. 

Néhány védett növény és állat képének megnézése. Védett állat, védett 

növény 

Ismerjen fel néhány védett állatot 

és növényt 
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8. évfolyam 

 

 

 

4.Témakör: Élettelen környezet – Környezeti ártalmak 

Fejlesztendő kompetencia: Tájékozódás térképen, alapvető térképjelek  

Óraszám: 22 

 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Az élő és élettelen 

környezet 

megfigyelése, 

megkülönböztetése 

Az élő és élettelen differenciálása. Csoportosítás. Élettelen környezet: 

épületek, lakás, 

középületek, hidak 

Tudja megkülönböztetni az 

élettelen és élő környezet elemeit. 

A csapadékfajták 

ismerete 

A csapadékfajták megfigyelése a különböző évszakokban. Eső, hó, jégeső, ónos 

eső,  

Ismerje a nyári és téli csapadék 

formáit. 

A víz körforgása Képek, filmek nézése, kísérlet. Víz, pára, gőz, jég Ismerje a víz halmazállapotainak 

nevét. 

A felszíni vizek: forrás, 

patak, folyó, folyam, tó 

Térkép nézegetése, a felszíni vizek jelölése. Térképjelek 

megismerése. Térkép színezése. 

Tó, forrás, patak, folyó, 

folyam. 

Ismerje a felszíni vizek nevét. 

Felszíni formák: síkság, 

domb, hegy 

Domborzati térkép tanulmányozása, ismerkedés a 

jelölésekkel. 

Síkság, domb, hegy. Különböztesse meg a síkságot, a 

dombot, a hegyet. 

Élettelen anyagok 

tulajdonságainak 

megismerése 

Kísérletek, tapasztalatok gyűjtése. Puha-kemény 

Hajlékony –merev 

Sima-érdes 

Az ellentétpárok ismerete. 

Víz, levegő, talaj 

védelme 

A víz, talaj, levegő szennyezésének megismerése képről, 

filmről. 

Mérgező anyagok, 

kipufogó gáz, 

növényvédő szerek 

Tudja, hogy magatartásával 

hozzájárul a víz, a levegő, a talaj 

szennyezéséhez vagy 

megvédéséhez. 
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3.9 Ének-zene 

 

3.9 [Új] Ének-zene 1. évfolyam 

(Művészetek) 

 
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 
Cél: Az együtt éneklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene 

jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid 

gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. A középsúlyosan értelmi fogyatékos 

gyerekek számára járás közben, különböző mozgásokkal érzékelhető a dalokban, 

mondókákban, zenedarabokban a mérő lüktetés, a ritmus.  

 

Feladat: A pedagógusok feladata, hogy a tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó 

önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a 

gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten 

minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, 

hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal 

megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba.  

Eközben felkelthető a figyelem és az érdeklődés a zene és a hangok, a hangszerek megismerése 

iránt.  

Az ének-zenével mint közös nyelvvel lehetőség nyílik a közösség kialakítására, a sérült és nem 

sérült emberek összekapcsolására. 

 

Éves óraszám:72 óra 

 

1 évfolyam 

 

A tantárgy szerepe az erkölcsi nevelésben az egyszerű szabályok megértésének, a közösségi 

életben nélkülözhetetlen türelemnek és várakozni tudásnak, valamint a csoportos helyzetekben, 

közös éneklések alkalmával alapvető egymásra figyelés igényének a kialakításában és 

gyakorlásában van. 

 

A nemzeti öntudatot, hazafias nevelést a népi hagyományok, népszokások megismerésével a 

magyar népi gyermekjátékokon, gyermekdalokon keresztül támogatjuk. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy tanítása a felszabadult légkör 

biztosításával a harmonikus személyiségfejlődéssel, a félénkség, a gátlás, a szorongás 

leküzdésével éri el; hozzájárul a reális önbizalom és önértékelés kialakulásához a társas 

kapcsolatok visszajelzései alapján, megalapozza az alkalmazkodó- és együttműködési 

képességet. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés a mozgás harmóniájának megismerésével, a zene és a mozgás 

összhangjának megteremtésére törekvéssel, a dalok és zenék hangulatának megfigyelésével 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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történik. 

 

A családi életre neveléshez a családi ünnepek jellegzetes dallamainak alkalomhoz illő 

hallgatásával, előadásával, megismerésével kapcsolódik. 

 

A médiatudatosságra neveléshez a hangulathoz illő zenék kiválasztásával, a különféle 

adathordozók és médialehetőségek igénybevételi lehetőségeinek megismertetésével járul 

hozzá. 

 

Összegzett 

tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. 

Képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. 

Bekapcsolódik a közös éneklésbe, képes társaival együtt közönségnek 

énekelni. 

Képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, követni.  

Képes együttműködni. 

Képes néhány percig a zenére figyelni. 

Szívesen hallgat zenét. 

 

Tantárgy: Ének-zene 1. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Gyermekdalok – Népdalok 20 

2. Ünnepkörök dalai 15 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés 20 

4. Zenehallgatás 17 

 Összesen 72 
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1. Évfolyam 

1. Témakör: Gyermekdalok – Népdalok Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Dallamsorok utánzása. Társak testi közelségének, érintésének elfogadtatása, együttműködés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Altatók. 

– Tenyérjátékok. 

– Simogatók. 

– Ujj- játékok. 

– Hintáztatók. 

– Lovagoltatók. 

– Sétáltatók. 

– Dalok. 

– Körjátékok. 

– Felelgetős játékok 

 

A tanult dalok, mondókák ismétlése, egyre bátrabb előadása. 

Dallam dúdolásával, éneklésével baba ringatása. 

Mondóka, dal ütemére tapsolás, tenyér körkörös simogatása, 

csiklandozása. 

Mondókák ritmusára testrészek, tárgyak megérintése, 

simogatása. 

Egyszerűbb ujj-kiszámoló, mondókákra tenyér ökölbe 

szorítása, majd az ujjak egyenkénti nyitása, csukása, rázása. 

Ritmusra test, törzs, láb hintáztatása jobbra, balra (Hinta, 

palinta stb.). 

Rövid mondókákra lovaglás ritmusának érzékeltetése térden 

ülve. 

Énekek, mondókák ütemére léptetés, egyenes vonalon, körben 

(Dombon törik a diót stb.). 

Néhány soros egyszerű dal mozgással kísért előadása (taps, 

kopogás). 

Körjátékok játszása egyszerű szabályok betartásával (Ég a 

gyertya, ég.., Lánc, lánc, eszterlánc stb.). 

Mondóka, dal ritmusára test, törzs, láb hintáztatása jobbra-

balra, előre-hátra. 

Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék megtanulása, pl. Volt 

nekem egy kecském. 

 

Leutánozni mozgást, dallamot dúdolni. 

Együttműködni. 

Főbb testrészeket megmutatni. 

Együttműködéssel egyenes vonalon járni, 

körbejárni, iránytartással lépegetni, guggolni, 

körben haladni. 

Örömmel részt venni a közös éneklésben. 

Bekapcsolódni a közös játékba. 

Mondóka, dal ritmusával összehangolni a 

mozgást. 

Segítséggel rövid párbeszédet előadni. 

Fogalmak: Alszik, ébren van, taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, kérdez, válaszol, 

kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, 

elindul, kapu, híd, kézfogás, átbújás, ló. 
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1. Évfolyam 

2. Témakör: Ünnepkörök dalai Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű dallam felismertetése, reprodukálása. Ünnepkörök megismerése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Családi ünnepek dalai. 

– Dalok karácsonyra, húsvétra, anyák 

napjára.  

 

Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, anyák 

napjára rövid dalok, versek tanulása. 

Közös előadások iskolai ünnepélyeken. 

Bekapcsolódni a közös éneklésbe. 

Fogalmak: Születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd. 

 

1. Évfolyam 

3. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés Tantárgy: Ének-zene Óraszám:20 

Nevelési fejlesztési cél: Az egyenletes ritmus érzékeltetése. Hang- és hallásfejlesztés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

– Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

Mozgás közben ritmus tapsolása, hangok 

ritmizálása. 

Dallamok, mondókák kíséretével gyorsító-

lassító mozgások érzékelése. 

Gyors és lassú mozgás közötti különbség 

érzékelése. 

Állathangok megkülönböztetése egymástól. 

Jól elkülöníthető zörejek, hangok 

felismertetése. 

Magasabb és mélyebb hangok közötti 

különbség érzékelése hangszerjátékok 

bemutatásával. 

Ritmust tapsolni. 

Utánozni a mozgásokat. 

Felismerni a gyors és lassú mozgásokat. 

Együttműködni 

Fogalmak: Ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély; dalok, mondókák, dob, triangulum, cintányér, 

karlendítés, ujjmozgatás. 

 

 

 



439 
 

1. Évfolyam 

4. Témakör: Zenehallgatás Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 17 

Nevelési fejlesztési cél: Énekhangok, beszédhangok elválasztása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Élőzene hallgatása (dallamok furulyán, 

gitáron, szintetizátoron stb.). 

– Egyszerűbb szövegű és dallamú 

gyermekdalok többszöri eléneklése. 

– Zenehallgatás hanghordozóról (rádió, 

magnetofon, DVD). 

 

Egyszerű dallam hangszeres előadásának 

többszöri meghallgatása, közös dúdolása. 

Rövid dalok meghallgatása, közös 

dúdolgatása, éneklése. 

Tanult, ismert gyermekdalok meghallgatása. 

Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. 

 

Bekapcsolódni az éneklésbe. 

Néhány percig a zenére figyelni. 

 

 

 

 

 

Fogalmak: A dalokban előforduló fogalmak; halk, gyors, szomorú, vidám. 
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[Új] Ének-zene 2. évfolyam 
(Művészetek) 

 
2. évfolyam 

 

A tantárgy szerepe az erkölcsi nevelésben az egyszerű szabályok megértésének, a közösségi életben nélkülözhetetlen türelemnek és várakozni 

tudásnak, valamint a csoportos helyzetekben, közös éneklések alkalmával alapvető egymásra figyelés igényének a kialakításában és gyakorlásában 

van. 

A nemzeti öntudatot, hazafias nevelést a népi hagyományok, népszokások megismerésével a magyar népi gyermekjátékokon, gyermekdalokon 

keresztül támogatjuk. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy tanítása a felszabadult légkör biztosításával a harmonikus személyiségfejlődéssel, a 

félénkség, a gátlás, a szorongás leküzdésével éri el; hozzájárul a reális önbizalom és önértékelés kialakulásához a társas kapcsolatok visszajelzései 

alapján, megalapozza az alkalmazkodó- és együttműködési képességet. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés a mozgás harmóniájának megismerésével, a zene és a mozgás összhangjának megteremtésére törekvéssel, a 

dalok és zenék hangulatának megfigyelésével történik. 

 

A családi életre neveléshez a családi ünnepek jellegzetes dallamainak alkalomhoz illő hallgatásával, előadásával, megismerésével kapcsolódik. 

 

A médiatudatosságra neveléshez a hangulathoz illő zenék kiválasztásával, a különféle adathordozók és médialehetőségek igénybevételi 

lehetőségeinek megismertetésével járul hozzá. 

Tantárgy: Ének-zene 2. évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Gyermekdalok – Népdalok 20 

2. Ünnepkörök dalai 15 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés 20 

4. Zenehallgatás 17 

 Összesen 72 
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2. Évfolyam 

1. Témakör: Gyermekdalok – Népdalok Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Dallamsorok utánzása. Társak testi közelségének, érintésének elfogadtatása, együttműködés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Altatók. 

– Tenyérjátékok. 

– Simogatók. 

– Ujj- játékok. 

– Hintáztatók. 

– Lovagoltatók. 

– Sétáltatók. 

– Dalok. 

– Körjátékok. 

– Felelgetős játékok 

 

A tanult dalok, mondókák ismétlése, egyre bátrabb előadása. 

Dallam dúdolásával, éneklésével baba ringatása. 

Mondóka, dal ütemére tapsolás, tenyér körkörös simogatása, 

csiklandozása. 

Mondókák ritmusára testrészek, tárgyak megérintése, 

simogatása. 

Egyszerűbb ujj-kiszámoló, mondókákra tenyér ökölbe 

szorítása, majd az ujjak egyenkénti nyitása, csukása, rázása. 

Ritmusra test, törzs, láb hintáztatása jobbra, balra (Hinta, 

palinta stb.). 

Rövid mondókákra lovaglás ritmusának érzékeltetése térden 

ülve. 

Énekek, mondókák ütemére léptetés, egyenes vonalon, 

körben (Dombon törik a diót stb.). 

Néhány soros egyszerű dal mozgással kísért előadása (taps, 

kopogás). 

Körjátékok játszása egyszerű szabályok betartásával (Ég a 

gyertya, ég.., Lánc, lánc, eszterlánc stb.). 

Mondóka, dal ritmusára test, törzs, láb hintáztatása jobbra-

balra, előre-hátra. 

Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék megtanulása, pl. 

Volt nekem egy kecském. 

 

Leutánozni mozgást, dallamot dúdolni. 

Együttműködni. 

Főbb testrészeket megmutatni. 

Együttműködéssel egyenes vonalon járni, 

körbejárni, iránytartással lépegetni, guggolni, 

körben haladni. 

Örömmel részt venni a közös éneklésben. 

Bekapcsolódni a közös játékba. 

Mondóka, dal ritmusával összehangolni a 

mozgást. 

Segítséggel rövid párbeszédet előadni. 

Fogalmak: Alszik, ébren van, taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, kérdez, válaszol, 

kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, 

elindul, kapu, híd, kézfogás, átbújás, ló. 
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2. Évfolyam 

2. Témakör: Ünnepkörök dalai Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű dallam felismertetése, reprodukálása. Ünnepkörök megismerése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Családi ünnepek dalai. 

– Dalok karácsonyra, húsvétra, anyák 

napjára.  

 

Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, anyák 

napjára rövid dalok, versek tanulása. 

Közös előadások iskolai ünnepélyeken. 

Bekapcsolódni a közös éneklésbe. 

Fogalmak: Születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd. 

 

2. Évfolyam 

3. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés Tantárgy: Ének-zene Óraszám:20 

Nevelési fejlesztési cél: Az egyenletes ritmus érzékeltetése. Hang- és hallásfejlesztés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

– Fékező és ingerlő gyakorlatok. 

– Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

 

Mozgás közben ritmus tapsolása, hangok 

ritmizálása. 

Dallamok, mondókák kíséretével gyorsító-

lassító mozgások érzékelése. 

Gyors és lassú mozgás közötti különbség 

érzékelése. 

Állathangok megkülönböztetése egymástól. 

Jól elkülöníthető zörejek, hangok 

felismertetése. 

Magasabb és mélyebb hangok közötti 

különbség érzékelése hangszerjátékok 

bemutatásával. 

Ritmust tapsolni. 

Utánozni a mozgásokat. 

Felismerni a gyors és lassú mozgásokat. 

Együttműködni 

Fogalmak: Ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély; dalok, mondókák, dob, triangulum, cintányér, 

karlendítés, ujjmozgatás. 
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2. Évfolyam 

4. Témakör: Zenehallgatás Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 17 

Nevelési fejlesztési cél: Énekhangok, beszédhangok elválasztása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

– Élőzene hallgatása (dallamok furulyán, 

gitáron, szintetizátoron stb.). 

– Egyszerűbb szövegű és dallamú 

gyermekdalok többszöri eléneklése. 

– Zenehallgatás hanghordozóról (rádió, 

magnetofon, DVD). 

 

Egyszerű dallam hangszeres előadásának 

többszöri meghallgatása, közös dúdolása. 

Rövid dalok meghallgatása, közös 

dúdolgatása, éneklése. 

Tanult, ismert gyermekdalok meghallgatása. 

Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. 

 

Bekapcsolódni az éneklésbe. 

Néhány percig a zenére figyelni. 

 

 

 

 

 

Fogalmak: A dalokban előforduló fogalmak; halk, gyors, szomorú, vidám. 
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Ének-zene 3-4. évfolyam 

 

Cél: 

 Játékos, felszabadult légkör, zenei élmények biztosításával a tanulók harmonikus 

személyiségfejlesztése. 

 Öröme legyen a közös és egyéni éneklés, zenélés. 

 Zenei esztétikai ízlés fejlesztése, formálása. 

Feladat: 

 Magyar népi gyermekdalok, dalok, dalos játékok, mondókák mozgással, játékkal kísért 

előadása  

 Magyar népdalok 

 Zenei készségek, képességek fejlesztése: hallás fejlesztése, ritmusfejlesztés, 

tisztaéneklésre szoktatás 

 Hangszerjáték alapjainak lerakása 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Legyen bevonható a nevelő által kezdeményezett zenei játékokba. 

 Énekeljen örömmel. 

 Tudjon 10 gyermekdalt, 4-5 mondókát, együtt és önállóan énekelni, mondani, 

 Érzékeltesse a mérő lüktetését tapssal, ritmushangszerekkel. 

 Érzékeltesse a dalok, mondókák ritmusát 

 Ismerjen rá a nevelő által énekelt, előadott kedvenc dalokra, vagy zenei 

hangfelvételekről hallott dalokra 

 Legyen kedvenc dala, szeressen zenét hallgatni 

 

Tankönyv, taneszköz: 

Különböző ritmushangszerek (dobok, csörgők, ritmusfák, csengettyűk, nyeles béka, esőbot), 

CD lejátszó, Gyermekdal felvételek (pl.: Gryllus Vilmos: Dalok 1.2.3.4. Népdalok, 

népdalfeldolgozások) 

 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, 

játékban. Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 3. évfolyam 4. évfolyam 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 72 72 

 

A témakörök feldolgozására fordított időkeret évfolyamonként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör/Évfolyam 3.-4. évfolyam  

1. Magyar népi gyermekdalok 20 

2. Ünnepkörök dalai 18 

3. Zenei ismeretek, készségek, képességek 

területeinek fejlesztése 
20 

4. Zenehallgatás  14 

Összesen: 72 
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3-4. évfolyam 

 

  

1.Témakör: Magyar népi gyermekdalok, gyerek dalok, mondókák, magyar népdalok 

Fejlesztendő kompetenciák: Együtténeklés, önálló éneklés – Dalok nagy mozgással, játékkal 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Népi gyermekdalok, 

dalos játékok: 

Az ismertek gyakorlása 

Új gyermekdalok 

tanulása 

Mondókák: 

Az ismertek gyakorlása 

Új mondókák tanulása 

Népdalok: 

Egyszerűbb magyar 

népdalok tanulása 

 

Dalok mozgással, 

játékkal való 

összekötése 

 

A dalok szövegének és dallamának egyre  

biztosabb elsajátítása, önálló és csoportos előadásban. 

 

 

 

 

A mondókák szövegének egyre biztosabb elsajátítása, 

egyenletes tapssal, lüktetéssel. 

 

 

 

A dalok szövegének és dallamának egyre  

biztosabb elsajátítása, önálló és csoportos előadásban. 

 

 

 

 

Körjátékok tanulása 

 

A dalban található 

szavak, egyszerű 

szófordulatok, 

ismeretlen fogalmak 

 megértése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dalban található 

szavak,egyszerű 

szófordulatok,  

ismeretlen fogalmak 

 megértése. 

 

 

Ismerjen 15-20 dalt. 

Ismerjen 10 új dalt. 

Vegyen részt az éneklésben 

csoportosan és önállóan is, ha kell 

segítséggel. 

 

 

Ismerjen és segítséggel tudjon 

elmondani 4-5 mondókát 

 

Ismerjen és segítséggel énekeljen 

egyszerű magyar népdalt 

 

Vegyen aktívan részt a 

dalosjátékokban 

A dalhoz tartozó szabályok 

megértése. 

Utánozza a mozgásokat. 
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3-4. évfolyam 

 

 

  

2.Témakör: Ünnepkörök dalai 

Fejlesztendő kompetenciák: Érzelmi kapcsolat alakulása az ünneppel 

Óraszám: 18  

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Családi ünnepek dalai 

Születésnap 

Névnap 

Anyák napja 

Mikulás,  

Karácsony, 

Farsang   

Húsvét egyszerű dalai 

Nemzeti ünnepekhez 

tartozó, egyszerű 

gyermekdalok (Márc.15) 

 

Jeles ünnepekről egyszerű dalok éneklése, versek tanulása. 

 

 

 

 

 

Mikulás- Télapó 

Karácsony, Farsang, 

Húsvét, Anyák napja, 

születésnap, névnap,  

Ünnep, ünnepség 

fogalma 

 

Tudjon segítséggel az adott 

ünnep dalait énekelni. 

 

Érezze az ünnep jelentőségét, 

töltse el örömmel az ünnepre 

való készülődés. 
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3-4. évfolyam  

3.Témakör: Zenei ismeretek, készségek, képességek fejlesztési területei 

Fejlesztendő kompetenciák: Éneklési készség fejlesztése, zenei hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztése. 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Éneklési készségfejlesztése tiszta 

éneklés,  

szép szöveg-mondás,  

kezdőhang átvétele 

A szép éneklés gyakorlása. 

Szöveg tanulása, gyakorlása. 

Helyes testtartás gyakorlása éneklés közben 

gyermekdalok, 

mondókák,  

népdalok 

Segítséggel énekeljen 

lehetőséghez mérten tisztán. 

Együttműködéssel énekeljen 

önállóan és csoportosan. 

Zenei hallás fejlesztése 

magas-mély hang különbsége,  

halk-hangos közötti különbség,  

hangszínek, zörejhangok 

felismerése,  

belső hallás fejlesztése, 

zenei emlékezet fejlesztése  

Hangmagasság differenciálása: Térbeni mutatása 

 

Dinamikai változások figyelembevételével halk-

hangos éneklés, dobolás, tapsolás, dobbantás stb. 

Ritmushangszerek, zörejhangok, hangszerek 

felismerése, megnevezése. 

Egymás hangjának felismerése. 

Dúdolásról, hangszerről, képekről a dal felismerése 

magas-mély 

 

halk- hangos 

 

zongora, furulya, 

hegedű, gitár 

Vegye észre a dalokban a 

hangmagasság különbségeket  

Segítséggel tudja a tempót és 

dinamikát visszaadni. 

Segítséggel idézzen fel dalokat 

hallás után, képekről, 

hangszerekről. 

Ritmusérzék fejlesztése egyenletes 

lüktetés, 

dalok, mondókák ritmusa, 

tempóátvétele, tartása 

 egyenletes lüktetés és a   ritmus 

összekapcsolása,  tempóérzékelés, 

gyors –lassú,  

ritmushangszerek használata 

 

Hangszertanítás alapjai: 

Ismerkedés a Speciális Színes kotta 

alapjaival 

Piros-kék hangok 

Narancs – fekete hangok 

Ritmusjelölések: negyed- fél 

értékek 

 

Egyenletes lüktetés, tapssal, egyéb változatos 

módón 

 

Tempótartás 

 

Gyors és lassú mozgás közötti különbség 

Ritmushangszerek felismerése.,megszólaltatása 

 

 - 

Színek felismerése (piros-kék) párosítása a 

hangszeren lévő színes hangokkal 

 

Hosszú és rövid érték érzékelése 

 

dobok, csörgők, 

klavas ritmus fa, 

csengettyűk, nyeles 

béka 

 

egyenletes, tapsolás 

ritmus, kopogás, 

dobbantás fogalma 

 

 

kék- piros  

hosszú- rövid, zongora 

Segítséggel tudja a dalokat-

mondókákat egyenletesen 

kísérni tapssal, vagy egyéb 

módón. 

Segítséggel tudja a dalok, 

mondókák ritmusát kifejezni. 

Ismerje fel a gyors és lassú 

különbségét, segítséggel tudja 

produkálni. 

Együttműködéssel ismerje fel 

és használja a ritmus 

hangszereket. 

A tanult hangból álló egyszerű 

gyermekdalok lejátszása 

zongorán.  
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3-4. évfolyam 

 

 

 

 

4-5. Témakör: Zenehallgatás 

Fejlesztendő kompetenciák: Figyelem, fegyelem, megfigyelőkészség fejlesztése 

Óraszám: 14  

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Élőzene hallgatása 

 - tanító előadásában 

- ének 

- furulyáról 

- zongoráról 

- metallofonról 

- gitárral 

- elektromos zongora   

   hangszíneivel 

Dalok, zeneművek hangszeres előadásának figyelemmel való 

kísérése. 

Hangszerek felismerése. 

 

Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. 

 

Dalokban előforduló 

kifejezések, fogalmak.  

A dalban szereplő 

ismeretlen szavak, 

szófordulatok 

Hangszerek 

megnevezése 

Hallgasson figyelmesen zenét 

több percen át. 

 

Legyen kedvenc dala és azt 

kérje. 

Zenehallgatás 

hanghordozóról (CD, 

magnetofon, videó, DVD) 

 

Tanult dalokhoz kapcsolódó zeneművek meghallgatása 

előadókkal, zenekari muzsikával. 

Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. 

 

A dalban szereplő 

ismeretlen szavak, 

szófordulatok 

Tudjon több percig  

a zenére figyelni, egyszerű 

megfigyelési szempontokkal 

zenére figyelni. 
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3.9 [Új] Ének-zene 5. évfolyam 

        (Művészetek) 
 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a 

zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid 

gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. A középsúlyosan értelmi fogyatékos 

gyerekek számára járás közben, különböző mozgásokkal érzékelhető a dalokban, 

mondókákban, zenedarabokban a mérő lüktetés, a ritmus.  

A pedagógusok feladata, hogy a tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal 

tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. 

Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több 

mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók 

egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló 

együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba.  

Eközben felkelthető a figyelem és az érdeklődés a zene és a hangok, a hangszerek megismerése 

iránt.  

Az ének-zenével mint közös nyelvvel lehetőség nyílik a közösség kialakítására, a sérült és nem 

sérült emberek összekapcsolására.  

A tantárgy tanítása lehetőséget teremt a közös szabályalkotás gyakorlására, az alapvető emberi 

értékekhez, érzelmekhez kapcsolódó zenék, dalok keresésére, kiválasztására. A nemzeti 

öntudatot, hazafias nevelést a közösségi eseményeken, ünnepeken keresztül a nemzeti 

hovatartozás és összetartozás szerepének felismertetésével és legfontosabb nemzeti ünnepeink 

zenéinek, dalainak megismerésével erősíti. 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszik, a fokozódó 

együttműködéssel végzett közös tevékenykedéssel és a reális önértékelés fejlesztésével az 

önbizalom megerősítésére.  

 

A családi életre nevelésben a tantárgy nagy szerepet játszik a családi ünnepek, hagyományok 

ápolásának kulturált gyakorlásával, a készülődés fontosságának felismertetésével, a testi és 

lelki egészségre nevelésben az érzelmek zenére történő, mozgással való kifejezésének 

fejlesztésével. 

 

A médiatudatosságra nevelést a zenei igényeknek megfelelő médiumok kiválasztásának és 

elérésének megismertetésével és gyakoroltatásával éri el. 

 

Éves óraszám= 72 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Gyermekdalok – Népdalok 15 

2. Ünnepkörök dalai 15 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés 20 

4. Zenehallgatás 22 

 Összesen 72 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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5. Évfolyam 

1. Témakör: Gyermekdalok – Népdalok Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: 8–10 dal irányított előadása. Szerepjáték eljátszása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Magyar népdalok. Népdalcsokrok összeállítása témakörök 

szerint (növények, időjárás, köszöntők). 

Néhány népdalt elénekelni. 

Magyar táncok.  Egylépéses csárdás: oldalt lépés + fél súllyal 

zárás, ismétlés ellenkező lábbal. 

Táncolni önállóan, egyet balra, egyet jobbra 

lépni. 

Körjátékok. Párválasztók, kifordulós körjátékok. Szívesen játszani körjátékot. 

Felelgetős játékok. Rövid szituációs gyakorlatok előadása (pl. 

Egyszer egy királyfi, Gyertek haza ludaim...). 

Szerepet vállalni szituációs és felelgetős 

játékban. 

Fogalmak:  

A népdalokban található új fogalmak, különböző népek. Csárdás-forgás, kifordulás, befordulás, irányváltás, motívum, ritmus, dallam. 

 

5. Évfolyam 

2. Témakör: Ünnepkörök dalai Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: Aktivitás fejlesztése irányított helyzetben. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Családi ünnepek dalai. 

 

Karácsonyra, húsvétra, pünkösdre, anyák 

napjára, születésnapra dal, vers tanulása. 

Az ünnepnek megfelelő dalt, verset 

kiválasztani, előadni. 

 

Nemzeti ünnepek dalai. 

 

Toborzó dalok megtanulása,  

Himnusz, Szózat megismerése. 

Közösen énekelni társaival. 

Fogalmak:  

Hagyomány, szokás, ünneplés, megemlékezés, karácsony, újév, vízkereszt, húsvét, pünkösd. 

Március 15., nemzeti ünnep (augusztus 20. október 23.), Himnusz, Szózat. Katonadalok, megzenésített költemények. 
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5. Évfolyam 

 

3. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Dallam, szöveg ritmizálása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Egyenletes lüktetés és ritmus összekapcsolása. Ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni. 

Fékező és gyorsító gyakorlatok. Kettes lüktetés érzékelése. Hangsúlyos és hangsúlytalan részeket 

mozgással kifejezni. 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. Leülés-felállás, séta-futás váltakozása 

megadott jelre. 

Megadott hangra dalt elkezdeni és 

végigénekelni. 

Hang- és hallásfejlesztés. Önálló dalkezdés, tempótartás. A halk, hangos, magas, mély beszédet 

megkülönböztetni. 

Ritmushangszerek használata. Halk és hangos közti különbség érzékelése. 

Magas és mély hang érzékelése. 

Közösen énekelt dalt adott jelre hangosan vagy 

halkan folytatni. 

 Hangerő szabályozása. Néhány hangszert megszólaltatni. 

 Belső hallásfejlesztés, dallambújtatás.  

 Fúvós, húros és ütőhangszerek megnevezése.  

Fogalmak: 

Együtt hangoztatás, ütőhangszerek, fém, fa, erősítés, halkítás, kettes lüktetés, ütemhangsúly, hangos, lágy, zümmögő éneklés; 

hangsúlyos és hangsúlytalan lépés, belép, megáll, tempót tart, magas és mély beszéd, emelkedő, süllyedő dallamvonal. 
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5. Évfolyam 

 

4. Témakör: Zenehallgatás Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 22 

Nevelési fejlesztési cél: A megfelelő hangerő megválasztása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és énekes élőzene hallgatása. Társak előadásának meghallgatása. Szívesen hallgatni zenét. 

A zene pihentető hatásának megtapasztalása. Megfigyelési szempontok a zenehallgatással 

kapcsolatban (hangmagasság, ritmus, hangerő 

stb.). 

(Kórusművek, hangszeres darabok, 

szólóhangszerek, nagyzenekari művek 

részletei.) 

 

 

Hosszabb, összefüggő zenedarab 

meghallgatása. 

Relaxációs zene hatásának megtapasztalása.  

 Gyerekeknek szóló musicalrészlet, pl. A 

padlás, A muzsika hangjai stb. hallgatása, 

dúdolása, egyes részletek megtanulása. 

 

Fogalmak: 

A szükséges zenei fogalmak (kórus, szóló, zenekar, karmester stb.), kikapcsolódás, pihenés; 

szólóének, kánon, közönség, figyelmes hallgatás, taps. 
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[Új] Ének-zene 6. évfolyam 

        (Művészetek) 

 
 

 

Tankönyv, taneszköz: 

 

Különböző ritmushangszerek (dobok, csörgők, ritmusfák, csengettyűk, nyeles béka, esőbot), CD lejátszó, Gyermekdal felvételek (pl.: Gryllus 

Vilmos: Dalok 1.2.3.4. Népdalok, népdalfeldolgozások) 

 

Értékelés: 

 

Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, játékban. Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges 

minősítés. 

 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Gyermekdalok – Népdalok 15 

2. Ünnepkörök dalai 15 

3. Ritmus- és hallásfejlesztés 20 

4. Zenehallgatás 22 

 Összesen 72 
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6. Évfolyam 

1. Témakör: Gyermekdalok – Népdalok Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: 8–10 dal irányított előadása. Szerepjáték eljátszása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Magyar népdalok. Népdalcsokrok összeállítása témakörök 

szerint (növények, időjárás, köszöntők). 

Néhány népdalt elénekelni. 

Magyar táncok.  Egylépéses csárdás: oldalt lépés + fél súllyal 

zárás, ismétlés ellenkező lábbal. 

Táncolni önállóan, egyet balra, egyet jobbra 

lépni. 

Körjátékok. Párválasztók, kifordulós körjátékok. Szívesen játszani körjátékot. 

Felelgetős játékok. Rövid szituációs gyakorlatok előadása (pl. 

Egyszer egy királyfi, Gyertek haza ludaim...). 

Szerepet vállalni szituációs és felelgetős 

játékban. 

Fogalmak:  

A népdalokban található új fogalmak, különböző népek. Csárdás-forgás, kifordulás, befordulás, irányváltás, motívum, ritmus, dallam. 

 

6. évfolyam 

2. Témakör: Ünnepkörök dalai Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: Aktivitás fejlesztése irányított helyzetben. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Családi ünnepek dalai. 

 

Karácsonyra, húsvétra, pünkösdre, anyák 

napjára, születésnapra dal, vers tanulása. 

Az ünnepnek megfelelő dalt, verset 

kiválasztani, előadni. 

 

Nemzeti ünnepek dalai. 

 

Toborzó dalok megtanulása,  

Himnusz, Szózat megismerése. 

Közösen énekelni társaival. 

Fogalmak:  

Hagyomány, szokás, ünneplés, megemlékezés, karácsony, újév, vízkereszt, húsvét, pünkösd. 

Március 15., nemzeti ünnep (augusztus 20. október 23.), Himnusz, Szózat. Katonadalok, megzenésített költemények. 
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6. évfolyam 

 

3. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Dallam, szöveg ritmizálása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Egyenletes lüktetés és ritmus összekapcsolása. Ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni. 

Fékező és gyorsító gyakorlatok. Kettes lüktetés érzékelése. Hangsúlyos és hangsúlytalan részeket 

mozgással kifejezni. 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. Leülés-felállás, séta-futás váltakozása 

megadott jelre. 

Megadott hangra dalt elkezdeni és 

végigénekelni. 

Hang- és hallásfejlesztés. Önálló dalkezdés, tempótartás. A halk, hangos, magas, mély beszédet 

megkülönböztetni. 

Ritmushangszerek használata. Halk és hangos közti különbség érzékelése. 

Magas és mély hang érzékelése. 

Közösen énekelt dalt adott jelre hangosan vagy 

halkan folytatni. 

 Hangerő szabályozása. Néhány hangszert megszólaltatni. 

 Belső hallásfejlesztés, dallambújtatás.  

 Fúvós, húros és ütőhangszerek megnevezése.  

Fogalmak: 

Együtt hangoztatás, ütőhangszerek, fém, fa, erősítés, halkítás, kettes lüktetés, ütemhangsúly, hangos, lágy, zümmögő éneklés; 

hangsúlyos és hangsúlytalan lépés, belép, megáll, tempót tart, magas és mély beszéd, emelkedő, süllyedő dallamvonal. 
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6. évfolyam 

 

4. Témakör: Zenehallgatás Tantárgy: Ének-zene Óraszám: 22 

Nevelési fejlesztési cél: A megfelelő hangerő megválasztása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és énekes élőzene hallgatása. Társak előadásának meghallgatása. Szívesen hallgatni zenét. 

A zene pihentető hatásának megtapasztalása. Megfigyelési szempontok a zenehallgatással 

kapcsolatban (hangmagasság, ritmus, hangerő 

stb.). 

(Kórusművek, hangszeres darabok, 

szólóhangszerek, nagyzenekari művek 

részletei.) 

 

 

Hosszabb, összefüggő zenedarab 

meghallgatása. 

Relaxációs zene hatásának megtapasztalása.  

 Gyerekeknek szóló musicalrészlet, pl. A 

padlás, A muzsika hangjai stb. hallgatása, 

dúdolása, egyes részletek megtanulása. 

 

Fogalmak: 

A szükséges zenei fogalmak (kórus, szóló, zenekar, karmester stb.), kikapcsolódás, pihenés; 

szólóének, kánon, közönség, figyelmes hallgatás, taps. 
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Ének-zene 7-8. évfolyam 

 

Cél: 

 A tanulók harmonikus személyiségfejlesztése a zene eszközeivel 

 Zenei ismeretek, zenei készségek, képességek fejlesztése 

 Zenei esztétikai ízlés fejlesztése, formálása 

 A hazaszeretet felkeltése 

Feladat: 

 Magyar és más népek dalai, népdalai 

 Magyar gyermekdalok, dalok 

 Műdalok, klasszikus zene megismerés, éneklése 

 Himnusz és Szózat megismerése és a helyes viselkedés kialakítása elhangzásuk során 

 Zenei készségek, képességek fejlesztése: hallásfejlesztése, ritmusfejlesztés, 

tisztaéneklésre szoktatás 

 Hangszerjáték  

 

Elvárt teljesítmény: 

 Irányítás mellett huzamosabb ideig hallgasson értelmi képességeinek megfelelő 

klasszikus zenét 

 Ismerjen meg zeneszerzőket és műveit 

 Ismerjen új 10-15 dalt, népdalt, műdalt, gyermekdalt,  

 Irányítással, kis segítséggel énekeljen ezekből 

 Tudja csoportosítani a dalokat évszaknak megfelelően 

 Irányítással érzékeltesse a dalok, mondókák ritmusát és az egyenletes mérőt 

 Legyen kedvenc dala, szeressen zenét hallgatni 

 

Tankönyv, taneszköz: 

Különböző ritmushangszerek (dobok, csörgők, ritmusfák, csengettyűk, nyeles béka, esőbot), 

CD lejátszó, Gyermekdal felvételek (pl.: Gryllus Vilmos: Dalok 1.2.3.4. Népdalok, 

népdalfeldolgozások, kórus művek, Klasszikus zenei CD) 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés élethelyzetekben, bármilyen kommunikatív megnyilvánulásban, 

játékban. Félévkor rövid tájékoztatás, év végén szöveges minősítés. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 72 72 

 

A témakörök feldolgozására fordított időkeret évfolyamonként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör/Évfolyam 7-8. évfolyam  

1. Népdalok, gyermekdalok, műdalok 20 

2. Ünnepkörök dalai 18 

3. Zenei ismeretek, készségek, képességek 

területeinek fejlesztése 
20 

4. Zenehallgatás  14 

Összesen: 72 
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7-8. évfolyam 

 

  

1.Témakör: Magyar és más népek dalai, népdalai, népi gyermekdalok, gyerekdalok,  

Fejlesztendő kompetenciák: Zenei ismeretek fejlesztése 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Népdalok: 

 magyar és más népek 

dalainak népdalainak 

tanulása 

Gyermekdalok: 

Új gyermekdalok tanulása 

Az ismertek gyakorlása 

Műdalok, klasszikus 

zenék, zeneszerzők 

Dalos játékok, 

körjátékok,  

táncok,  

tánclépések 

forgások 

páros forgások 

 

Ismerje meg a magyar és más népek dalait. A dalok 

szövegének és dallamának egyre  

biztosabb elsajátítása, önálló és csoportos előadásban 

Szép éneklés, érthető szövegmondás. 

Egyszerre kezdés, egyszerre befejezés. 

Helyes testtartás, helyes levegővétel 

 

 

A mondókák szövegének egyre biztosabb elsajátítása, 

egyenletes tapssal, lüktetéssel. 

 

Műdalok megtanulása, zeneszerzők megismerése 

Himnusz éneklése kíséréssel 

Szózat ismerése 

 

 

Tánclépések tanulása. 

 

 

A dalban található szavak, 

egyszerű szófordulatok, 

ismeretlen fogalmak 

 megértése. 

A népdalok 

mondandójának 

megértése, régi élet, 

szegénység, szerelem. 

 

Bach, Mozart, Beethoven, 

Kodály, Bartók, Erkel 

 

átbújás, kifordulás, 

kaputartás, sor, kör, 

egyenletes lépés, forgás, 

páros forgás 

 

Ismerjen 15-20 dalt. 

Ismerjen 10 új dalt. 

Tudjon énekelni kis segítséggel 

gyermekdalokat és népdalokat, 

műdalokat. 

Vegyen részt az éneklésben 

csoportosan és önállóan is, ha kell 

kis segítséggel. 

 

Kis segítséggel énekeljen 

képességeinek megfelelő műdalt. 

 

Szívesen vegyen részt  

dalos játékokban, körjátékokban, 

táncokban 

A dalhoz tartozó szabályok 

megértése, betartása. 
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7-8. évfolyam 

 

 

 

 

  

2.Témakör: Ünnepkörök dalai 

Fejlesztendő kompetenciák: Hagyományok, szokások megismerése 

Óraszám 18 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Családi ünnepek dalai 

Születésnap 

Névnap 

Anyák napja 

Mikulás,  

Karácsony, 

Farsang   

Húsvét  egyszerű dalai 

Pünkösd 

Ballagás 

Évzáró, évnyitó dalai 

 

Nemzeti ünnepekhez tartozó, 

egyszerű gyermekdalok 

(Márc.15. Október 23.) 

 

Jeles ünnepekről dalok éneklése, versek tanulása. 

 

 

 

 

 

 

 

Ballagási dalok éneklése, tanulása 

Himnusz és a Szózat 

 

Mikulás- Télapó Karácsony, 

Farsang, Húsvét, Anyák 

napja, születésnap, névnap,  

Ünnep, ünnepség fogalma 

 

 

Búcsúzás, ballagás 

 

 

 

 

Forradalom, szabadság, 

rabság, csata, toborzás 

 

Tudjon az ünnepekhez tartozó 

új dalokból énekelni. 

Tudjon az adott 

ünnep dalait énekelni. 

Vállaljon szerepet az ünnepi 

műsorokban. 

 

Érezze az ünnep jelentőségét, 

töltse el örömmel az ünnepre 

való készülődés. 
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7-8. évfolyam 

3.Témakör: Zenei ismeretek, készségek, képességek fejlesztési területei 

Fejlesztendő kompetenciák: Éneklési készség fejlesztése, zenei hallásfejlesztés, ritmusérzék fejlesztése. 

Hangszertanítás, kottaolvasás a Speciális Színeskotta-módszerrel 

Óraszám: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Éneklési 

készségfejlesztése  

tiszta éneklés,  

érthető szövegmondás,  

helyes artikuláció 

kezdőhang átvétele 

kifejező éneklés 

 

A szép kifejező éneklés gyakorlása. 

Szöveg tanulása, gyakorlása. 

Helyes testtartás gyakorlása éneklés közben 

Egyszerre kezdés, egyszerre befejezés 

Kifejező, átélt szép éneklés 

 

műdalok 

magyar népdalok  

más népek dalai 

gyermekdalok,  

Énekeljen lehetőséghez 

mérten tisztán. 

Énekeljen önállóan és 

csoportosan. 

Emlékezzen és idézzen fel 

dalokat. 

 

Zenei hallás fejlesztése 

magas- közép-mély 

hang különbsége,  

halk-közép erős-hangos 

közötti különbség,  

hangszínek, 

hangszerek, 

ritmushangszerek 

zörejhangok 

felismerése,  

belső hallás fejlesztése,  

zenei emlékezet 

fejlesztése  

 

Hangmagasság differenciálása: Térbeni mutatása 

Dinamikai változások figyelembevételével halk-közép erős-

hangos kifejezése változatos módon 

 Ritmushangszerek, zörejhangok, hangszerek felismerése, 

megnevezése. 

Dallambújtatás 

 

Dallamrészlet dúdolásról, hangszerről, képekről a dal 

felismerése 

 

magas – közép - mély 

 

halk- középerős- 

hangos 

 

zongora, furulya, 

hegedű, gitár, cselló, 

fuvola, nagybőgő 

trombita, hárfa, orgona 

 

Vegye észre a dalokban a 

hangmagasság különbségeket  

 

Segítséggel tudja a tempót és 

dinamikát visszaadni. 

 

 

 

Segítséggel idézzen fel 

dalokat hallás után, képekről, 

hangszerekről. 

 

Ritmusérzék fejlesztése 

egyenletes lüktetés, 

dalok, mondókák 

ritmusa, 

tempóátvétele, tartása 

 

Egyenletes lüktetés, tapssal, egyéb változatos módon 

 

Tempótartás, tempó átvétel 

Kísérjen ritmust és metrumot 

dobok, csörgők, klavas 

ritmus-fa, csengettyűk, 

nyeles béka, 

cintányérok, esőbot 

 

Kis segítséggel tudjon dalokat 

egyenletesen kísérni tapssal, 

vagy egyéb módón. 

Kis segítséggel tudja a dalok, 

mondókák ritmusát kifejezni. 
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egyenletes lüktetés és a 

ritmus összekapcsolása, 

tempóérzékelés, gyors –

lassú,  

ritmushangszerek 

használata 

 

Gyors és lassú mozgás közötti különbség 

Ritmushangszerek felismerése, megszólaltatása 

egyenletes mérő, 

ritmus, kopogás, 

dobbantás fogalma 

 

Ismerje fel a gyors és lassú 

különbségét, kis segítséggel 

tudja produkálni. 

Ismerje fel és használja a 

ritmus hangszereket. 

Hangszertanítás 

alapjai: 

Ismerkedés a Speciális 

Színes kotta alapjaival 

Piros és a kék hangok 

Narancs- fekete hangok 

Barna – zöld hangok 

Sárga hangok,  

Oktávok jelölése 

Ritmusjelölések: 

negyed- fél értékek, 

szünet jelölése 

Ismétlőjel 

 - 

Színek felismerése (piros, kék, narancs, fekete, zöld, barna, 

sárga) párosítása a hangszeren lévő színes hangokkal 

 

Hosszú és rövid érték érzékelése 

Szünet megtartása 

Unisono játék, jobb- balkézzel 

Együtt játszás két kézzel a zongorán azonos egyszerű dalokat. 

 

 

kék- piros narancs 

fekete, zöld, barna, 

sárga 

hosszú- rövid, szünet, 

zongora, jobb-balkéz, 

együttjátszás két kézzel, 

ismétlőjel 

 

 

Több hangból álló egyszerű 

gyermekdalok lejátszása 

zongorán  

Tempótartás 
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7-8. évfolyam 

 

 

4. Témakör: Zenehallgatás 

Fejlesztendő kompetenciák: Emlékezet, képzelet, figyelem, fegyelem, megfigyelőkészség fejlesztése,   

hangszer felismerés 

Óraszám: 14  

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Élőzene hallgatása 

 - tanító előadásában 

- énekkel, hangszerrel 

 

 

Dalok, zeneművek hangszeres előadásának figyelemmel való 

kísérése. 

Hangszerek, hangszínek felismerése. 

 

Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. 

Vidám- szomorú hangvétel felismerés a zenében 

 

Dalokban előforduló 

kifejezések, fogalmak.  

A dalban szereplő 

ismeretlen szavak, 

szófordulatok 

Hangszerek megnevezése 

Érzelmek 

Hallgasson figyelmesen zenét 

több percen át. 

 

Legyen kedvenc dala és azt 

kérje. 

Zenehallgatás 

hanghordozóról  

Klasszikus zenei 

darabok életkori 

sajátosságuknak, és 

értelmi képességeiknek 

megfelelően, (CD, 

magnetofon, videó, 

DVD) 

 

Zeneművek meghallgatása előadókkal, zenekari muzsikával. 

Egyszerű megfigyelési szempontok. 

Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. 

A mű hallgatása során a képzelet beindítása 

 

A műben szereplő 

hangszerek megnevezése 

Hangszínek: férfi, női, 

gyermekhangok,  

Kórus, szólista 

 

Tudjon hosszabban  

a zenére figyelni, egyszerű 

megfigyelési szempontokra 

válaszolni. 
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3.10 Ábrázolás - alakítás 

 

Évfolyam: 1 - 8. 

 

Cél: 

 Az alkotóképességet megalapozni a különböző ábrázoló - alakító tevékenységekben 

rejlő funkcióöröm motivációs hátterével. 

 A kreatív önkifejezés igényét kialakítani a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 A felfedezés, a siker örömével a tanuló pozitív énképét alakítani, önismeretét 

fejleszteni. 

 A tantárgy szemléletformáló hatása által a tanuló esztétikai érzékét fejleszteni. 

 

Feladat: 

 Figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika fejlesztése. 

 Tantárgy-specifikus jártasságok, készségek fejlesztése. 

 Tantárgyi ismeretek bővítése, ismerkedés műalkotásokkal. 

 

Elvárt teljesítmény 

 A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló - alakító 

technikákat. 

 A környezet vizuális és taktilis tulajdonságainak megfigyelése. 

 Az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak megismerése, használata. 

 Tantárgy-specifikus jártasságok, készségek elsajátítása. 

 Képzőművészeti és népművészeti alkotások megtekintése. 

 

Értékelés 

Folyamatos szóbeli értékelés, évente állapotfelmérés P.A.C. mérőeszközzel. A félévi 

érdemjegy és az év végi osztályzat (1-5) kiegészítése szóbeli tájékoztatással. 

Az értékelés a tanuló teljesítménye alapján a fogyatékosság mértékének és a fejlődés 

tendenciájának figyelembevételével történik. 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

A nevelőtestület határozata alapján 4. és 6. évfolyamon heti óraszám: 3 óra 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 3 3 2 3 3 2 2 

Éves óraszám 108 108 72 108 108 72 72 
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A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

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

1. Formázás különböző anyagokból 35 35 24 33 - - - - 

2. Építés 35 30 15 24 - - - - 

3. Papír formálása, alakítása 21 26 15 24 - - - - 

4. Vizuális ábrázolás 17 17 18 27 32 50 25 25 

5. Komplex alakító tevékenység - - - - 40 58 25 25 

6. Népünk művészete - - - - - - 10 10 

7. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról - - - - - - 12 12 

Összesen: 108 108 72 108 72 108 72 72 
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3.10 [Új] Ábrázolás-alakítás 1. évfolyam 

         (Művészetek, vizuális kultúra) 

 
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

Cél: 

- A tantárgy célja megalapozni a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző 

ábrázoló-alakító tevékenységekben az alkotóképességet, alakítani és fejleszteni az 

igényt a kreatív önkifejezésre a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

- A környezeti adottságok és a differenciálás lehetőségeinek megteremtése támogatja, 

hogy folyamatosan bővüljenek a tanulók ismeretei a hagyományápolásról, 

népszokásokról, a nevezetes napokról, megismerkedjenek műalkotásokkal, tantárgy-

specifikus jártasságaik, készségeik fejlődjenek. 

- A nemzeti öntudat, hazafias nevelésben a tantárgy különösen fontos szerepet játszik a 

hagyományok, a közösségi múlt jellemzőinek megismerésén keresztül, az alapvető 

kötődés kialakításával a tanuló környezetéhez. 

- Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésében a megfigyelőképesség 

fejlesztése, az önértékelés és az önbizalom megalapozása történik.  

- A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáinak a 

fejlesztésével a tantárgy hozzájárul az esztétikai érzék fejlesztéséhez és a művészetek 

iránti érdeklődés felkeltéséhez. 

- A vizuális ábrázoláson keresztül kialakul a gondolatok, érzelmek megjelenítésének 

igénye.  

Feladat: 

- A pedagógusnak törekednie kell arra, hogy fejlődjön a tantárgy szemléletformáló hatása 

által a középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló képzelő ereje, fantáziája, esztétikai érzéke, 

alakuljon ki a pozitív énképe, fejlődjön önismerete a felfedezések és a siker örömével. 

Támogassa a munkavégzés során a tanulóknak az anyagokról szerzett tapasztalatait, 

tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk a tárgyak, cselekvések, jelenségek 

megfigyelése és a figyelem, feladattudat, észlelés, finommotorika fejlődése 

segítségével, tapasztalati élményeik alapján ismerjék meg az ábrázolás-alakításhoz 

szükséges eszközöket, építészeti és művészeti értékeket.  

Fejlesztési (terápiás) feladat: 

- Készségek: koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció) és alakítási készségek 

fejlesztése. 

- Képességek, attitűdök: formaalkotási képességek, kompozíciós képesség. Vizuális 

ritmus képzése, tárgykészítés képessége. Képzeteket felidéző ábrázolási képesség. 

Képolvasás, képi közlés képessége. Plasztikus formaalakítás. Finommozgás fejlesztése. 

- Pszichikus funkció: Vizuális, taktikus percepció. Figyelemfejlesztés. Érzelmi fejlesztés: 

motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén. Emlékezet, alkotó képzelet, 

forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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- Gondolkodási műveletek: Megkülönböztetés, azonosítás, összehasonlítás. Variálás, 

kombinálás. Analízis-szintézis. Asszociáció, általánosítás, absztrakció, következtetés, 

ítéletalkotás. 

- Gondolkodásfajták: perceptív, cselekvéses, analógiás, asszociatív, algoritmikus, 

kreatív, logikus. 

 

 

 

Tantárgy: Ábrázolás-alakítás 1. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Formázások különböző anyagokból 30 

2. Építés 20 

3. Papír formálása, alakítása 28 

4. Vizuális ábrázolás 30 

 Összesen: 108 
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Évfolyam: 1. évfolyam 

1. Témakör: Formázások különböző anyagokból Tantárgy: 

Ábrázolás-alakítás 

Óraszám:  

30 óra 

Nevelési fejlesztési cél: A formázáshoz szükséges alapmozgások végrehajtása (megfogás-elengedés). Anyagok eltérő tulajdonságainak 

megismerése. Alakító tevékenység szándékának megjelenése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Anyagvizsgálat, anyagok tulajdonságai. Anyagvizsgálat. Alakíthatóság.  

A tanuló környezetében található tárgyak 

megfigyelése manipulációval. 

Együttműködéssel a tárgyak tulajdonságainak, 

jellegzetességeinek megfigyelése. 

Alakíthatóság. Homok formázása, edények megtöltése, 

kiöntése, dombkészítés, gödörásás, taposás, 

nyomhatás. 

Hógolyó, hóbucka, hóember készítése. 

Gyúrás, puhítás, gömbölyítés, lapítás, 

hengerítés, mélyítés, kicsípés. 

Gipszmunka, benyomkodott agyagba, 

öntőformába, folyékony gipsz öntése. 

Száradás után kiborítása. 

Próbálkozások, adott tevékenységek 

végrehajtása együttműködéssel. 

Együttműködéssel a tárgyak tulajdonságainak, 

jellegzetességeinek megfigyelése. 

Együttműködéssel különböző formák 

kialakításához szükséges mozgások 

végrehajtása. Különböző formák alakítása 

együttműködéssel. 

 

Fogalmak: A tárgyak tapintással megfigyelhető tulajdonságaival kapcsolatos fogalmak: eszközökkel, cselekvésekkel, térbeli tulajdonságokkal 

felületi jellemzőkkel kapcsolatos fogalmak. 
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Évfolyam: 1. évfolyam 

2. Témakör: Építés Tantárgy:  

Ábrázolás-alakítás 

Óraszám:  

20 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Alapvető manuális kontroll (megfogás, elengedés) kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kirakás. Különböző tárgyak egymás mellé 

helyezésével új formák létrehozása. 

Előrajzolt formák kirakása pálcikával, 

terményekkel. 

Toronyépítés kockából. 

Tárgyak csoportosítása segítséggel. 

Segítséggel toronyépítés kockából. 

Fűzés. Nagyméretű gyöngyök felfűzése pálcikára 

rendszer nélkül. 

Gyöngyök csoportosítása segítséggel.  

Segítséggel próbálkozás a gyöngyök ritmikus 

válogatására. 

Segítséggel próbálkozás ritmikus sor 

képzésére. 

Nyomótechnikák. Nyomhatás agyagban, gyurmában, különböző 

tárgyak segítségével, ny1.1omdázás. 

Segítséggel próbálkozás nyomhatás agyagban, 

különböző tárgyak segítségével, 

nyomdázásban. 

Szúró játékok. Gyöngymozaik rendszer nélküli kirakása. Segítséggel próbálkozás a szúró játékokban. 

Fogalmak: A kirakáshoz használt tárgyak. Cselekvések, térirányok. Gyöngy, pálcika, fűzés. Eszközök, cselekvések: (benyom), tesz, nyom, szúr. 

A kirakáshoz felhasznált tárgyak. Tevékenységek: épít, tesz, rak, vesz. Sor: kicsi-nagy, színek, piros-kék, egyik-másik. 
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Évfolyam: 1. évfolyam 

3. Témakör: Papír formálása, alakítása Tantárgy:  

Ábrázolás-alakítás 

Óraszám:  

28 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Alapvető manuális készségek (markolás, csippentés) kialakítása, gyakoroltatása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Gyűrés-simítás. Különböző papírfélékből labda gyűrése. Az összegyűrt labda 

kisimítása. 

Az aktuális feladatok sikeres végrehajtása segítséggel. 

Tépés. Szabálytalan formák tépése, csíktépés. Az aktuális feladatok sikeres végrehajtása segítséggel. 

Hajtogatás. Egyszerű ráhajtás, átlóshajtás elképzéssel. Segítséggel pontos illesztések. 

Nyírás. Szabálytalan formák nyírása. Olló nyitása, csukása, segítséggel 

csíkvágás. 

Olló használatának próbálgatása, helyes használat 

gyakorlása segítséggel. 

Ragasztás. Kialakított papírdarabok egymás mellé helyezése, ragasztás 

felületen. 

Papírdarabkák kívánt módon egymás mellé helyezése 

segítséggel. 

Fogalmak: Anyag, tevékenység és elkészített tárgy (papír, gyűr, labda, könyv, füzet, hajt). Formák hasonlóság alapján. A papírfélék jellegzetes 

tulajdonságai és színe, eszközök. 

Évfolyam: 1. évfolyam 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Tantárgy: 

Ábrázolás-alakítás 

Óraszám:  

30 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Formakitöltéshez szükséges mozgáskontroll kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Festés. Festékes kéz- és ujjnyom hagyás. Nagy, sima felületek vízfestékkel történő 

betöltése szivaccsal, vastag ecsettel. 

A kívánt mozgás végrehajtása segítséggel. 

Törekvés papírhatár betartására. Az ecset 

megfelelő használata. Színek differenciálása. 

Rajzolás. Álló, fekvő egyenesek, egyszerű formák, kör, hullámvonal rajzolása 

pálcikával homokba, krétával aszfalton és táblán; zsírkrétával 

csomagolópapírra, vastag ceruzával rajzlapra. Szabadfirka, átrajzolás, 

rárajzolás, körül rajzolás. Egyszerű formák színezése. 

Színek differenciálása. A rajzolás eszközeinek 

megfelelő használata. Egyszerű ember-, állat-, 

növényábrázolások segítséggel. 

Fogalmak: Eszközök (szivacs, ecset, ecsettál). Tevékenységek: (törlés, kenés, festés). Főbb színek: piros, kék, sárga, zöld. Vonalak és ezekből 

képzett egyszerű figurák. 
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3.10 [Új] Ábrázolás-alakítás 2. évfolyam 

         (Művészetek, vizuális kultúra) 

 

 
 

Heti óraszám: 3 óra 

Tantárgy: Ábrázolás-alakítás 2. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Formázások különböző anyagokból 30 

2. Építés 20 

3. Papír formálása, alakítása 28 

4. Vizuális ábrázolás 30 

 Összesen: 108 
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2. Évfolyam 

1. Témakör: Formázások különböző anyagokból Tantárgy: 

Ábrázolás-alakítás 

Óraszám:  

30 óra 

Nevelési fejlesztési cél: A formázáshoz szükséges alapmozgások végrehajtása (megfogás-elengedés). Anyagok eltérő tulajdonságainak 

megismerése. Alakító tevékenység szándékának megjelenése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Anyagvizsgálat, anyagok tulajdonságai. Anyagvizsgálat. Alakíthatóság.  

A tanuló környezetében található tárgyak 

megfigyelése manipulációval. 

Együttműködéssel a tárgyak tulajdonságainak, 

jellegzetességeinek megfigyelése. 

Alakíthatóság. Homok formázása, edények megtöltése, 

kiöntése, dombkészítés, gödörásás, taposás, 

nyomhatás. 

Hógolyó, hóbucka, hóember készítése. 

Gyúrás, puhítás, gömbölyítés, lapítás, 

hengerítés, mélyítés, kicsípés. 

Gipszmunka, benyomkodott agyagba, 

öntőformába, folyékony gipsz öntése. 

Száradás után kiborítása. 

Próbálkozások, adott tevékenységek 

végrehajtása együttműködéssel. 

Együttműködéssel a tárgyak tulajdonságainak, 

jellegzetességeinek megfigyelése. 

Együttműködéssel különböző formák 

kialakításához szükséges mozgások 

végrehajtása. Különböző formák alakítása 

együttműködéssel. 

 

Fogalmak: A tárgyak tapintással megfigyelhető tulajdonságaival kapcsolatos fogalmak: eszközökkel, cselekvésekkel, térbeli tulajdonságokkal 

felületi jellemzőkkel kapcsolatos fogalmak. 
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2. Évfolyam 

2. Témakör: Építés Tantárgy:  

Ábrázolás-alakítás 

Óraszám:  

20 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Alapvető manuális kontroll (megfogás, elengedés) kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kirakás. Különböző tárgyak egymás mellé 

helyezésével új formák létrehozása. 

Előrajzolt formák kirakása pálcikával, 

terményekkel. 

Toronyépítés kockából. 

Tárgyak csoportosítása segítséggel. 

Segítséggel toronyépítés kockából. 

Fűzés. Nagyméretű gyöngyök felfűzése pálcikára 

rendszer nélkül. 

Gyöngyök csoportosítása segítséggel.  

Segítséggel próbálkozás a gyöngyök ritmikus 

válogatására. 

Segítséggel próbálkozás ritmikus sor 

képzésére. 

Nyomótechnikák. Nyomhatás agyagban, gyurmában, különböző 

tárgyak segítségével, ny1.1omdázás. 

Segítséggel próbálkozás nyomhatás agyagban, 

különböző tárgyak segítségével, 

nyomdázásban. 

Szúró játékok. Gyöngymozaik rendszer nélküli kirakása. Segítséggel próbálkozás a szúró játékokban. 

Fogalmak: A kirakáshoz használt tárgyak. Cselekvések, térirányok. Gyöngy, pálcika, fűzés. Eszközök, cselekvések: (benyom), tesz, nyom, szúr. 

A kirakáshoz felhasznált tárgyak. Tevékenységek: épít, tesz, rak, vesz. Sor: kicsi-nagy, színek, piros-kék, egyik-másik. 
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2. Évfolyam 

3. Témakör: Papír formálása, alakítása Tantárgy:  

Ábrázolás-alakítás 

Óraszám:  

28 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Alapvető manuális készségek (markolás, csippentés) kialakítása, gyakoroltatása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Gyűrés-simítás. Különböző papírfélékből labda gyűrése. Az 

összegyűrt labda kisimítása. 

Az aktuális feladatok sikeres végrehajtása 

segítséggel. 

Tépés. Szabálytalan formák tépése, csíktépés. Az aktuális feladatok sikeres végrehajtása 

segítséggel. 

Hajtogatás. Egyszerű ráhajtás, átlóshajtás elképzéssel. Segítséggel pontos illesztések. 

Nyírás. Szabálytalan formák nyírása. Olló nyitása, 

csukása, segítséggel csíkvágás. 

Olló használatának próbálgatása, helyes 

használat gyakorlása segítséggel. 

Ragasztás. Kialakított papírdarabok egymás mellé 

helyezése, ragasztás felületen. 

Papírdarabkák kívánt módon egymás mellé 

helyezése segítséggel. 

Fogalmak: Anyag, tevékenység és elkészített tárgy (papír, gyűr, labda, könyv, füzet, hajt). Formák hasonlóság alapján. A papírfélék jellegzetes 

tulajdonságai és színe, eszközök. 
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2. Évfolyam 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Tantárgy: 

Ábrázolás-alakítás 

Óraszám:  

30 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Formakitöltéshez szükséges mozgáskontroll kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Festés. Festékes kéz- és ujjnyom hagyás. Nagy, sima 

felületek vízfestékkel történő betöltése 

szivaccsal, vastag ecsettel. 

A kívánt mozgás végrehajtása segítséggel. 

Törekvés papírhatár betartására. Az ecset 

megfelelő használata. Színek differenciálása. 

Rajzolás. Álló, fekvő egyenesek, egyszerű formák, kör, 

hullámvonal rajzolása pálcikával homokba, 

krétával aszfalton és táblán; zsírkrétával 

csomagolópapírra, vastag ceruzával rajzlapra. 

Szabadfirka, átrajzolás, rárajzolás, körül 

rajzolás. Egyszerű formák színezése. 

Színek differenciálása. A rajzolás eszközeinek 

megfelelő használata. Egyszerű ember-, állat-, 

növényábrázolások segítséggel. 

Fogalmak: Eszközök (szivacs, ecset, ecsettál). Tevékenységek: (törlés, kenés, festés). Főbb színek: piros, kék, sárga, zöld. Vonalak és ezekből 

képzett egyszerű figurák. 
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Ábrázolás - alakítás  

Évfolyam: 3. 

 

Cél: 

 Az alkotóképességet megalapozni a különböző ábrázoló- alakító tevékenységekben 

rejlő funkcióöröm motivációs hátterével. 

 Kialakítani a kreatív önkifejezés igényét a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 Fejlessze pszichomotoros képességét (vizuális észlelés, emlékezés, reprodukció…)  

 Javítsa finommozgásait, erősítse színismeretét 

 

Feladat: 

 Figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika fejlesztése. 

 A környezet látható és tapintható tulajdonságainak megfigyeltetése, tapasztalatgyűjtés. 

 A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő 

önállósággal. 

 Tantárgy-specifikus ismeretek, jártasságok elsajátítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 A tanuló igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. 

 Építsen segítséggel különféle építőjátékokból építményeket. 

 Segítséggel képezzen ritmikus sort. 

 Segítséggel tépjen, vágjon, illessze a papírkép elemeit. 

 Hajtogatásnál törekedjen a pontos illesztésre. 

 Próbáljon együttműködni közös alkotás készítésekor. 

 A vizuális ábrázolás során törekedjen a vonalhatár betartására. 

 Segítséggel megfelelően használja a festés eszközeit. 
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Évfolyam: 3. 

1. Témakör: Formázások különböző anyagokból Óraszám: 24 

Nevelési-fejlesztési cél: Szükséges mozgássémák kialakítása gömbölyítéshez- lapításhoz. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Anyagvizsgálat 

érzékszervi tapasztalás 

útján 

Homok formázása 

Hó formázása 

Gyurmázás 

(plasztilin, só-liszt 

gyurma, agyag 

formázása) 

Gipszmunka 

A természetben és mesterséges környezetben található 

tárgyak formájának hasonlóságát kiemelve: 

- gesztenye, labda: gömbölyű  

- faág, ceruza: 

hosszúkás, stb. 

Homokozó eszközök és kialakított formák felismerése 

megnevezése. 

Tevékenységek: ás, szór, önt, stb. 

Tevékenység megnevezése. 

Anyag tulajdonságai: 

fehér, hideg 

Hóember részei (feje, orra, szája, szeme, keze, kalapja, 

stb.) 

Alakítás módjának megnevezése: gyúr, lapít, 

gömbölyít, stb. 

Fő testrészek 

Tevékenység megnevezése: kever, önt, borít. 

Anyagtulajdonságok: 

folyik-szárad; kemény-folyékony 

A tanuló környezetében található 

tárgyak tulajdonságainak 

megfigyelése manipuláció útján. 

Természeti képződmények 

megfigyeltetése séta alkalmával. 

Vizes homokból formák készítése 

homokozó formák felhasználásával.  

Homokvár készítése. 

Hógolyó, hóember készítése. 

Gyúrás, puhítás, gömbölyítés, 

lapítás, hengerítés, mélyítés.  

Kúpos nyújtás.  

Elemek egymáshoz illesztése, 

emberalak. 

Benyomkodott agyagba, és 

különböző gipszformákba gipsz 

öntése. 

Száradás után kiborítás. 

Figyelje meg 

segítséggel a 

természetes és 

mesterséges formák 

hasonlóságait. 

Segítséggel végezze el a 

kívánt tevékenységet. 

Segítséggel egyszerű 

hóembert készítsen. 

Segítséggel végezze el a 

tevékenységet. 
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Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Építés Óraszám:15 

Nevelési-fejlesztési cél: Összehangolt manipuláció két kézzel. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Kirakás 

 

 

 

Fűzés 

 

 

 

 

Nyomótechnikák 

 

 

 

 

Szúrójátékok 

Tevékenység megnevezése. 

Egyszerű formák:  

kocka, gömb, tégla 

Kicsi-nagy 

Tevékenység megnevezése. 

Színek, formák, nagyság 

fogalmai. 

Elkészítendő tárgyak 

(ékszerek) megnevezése. 

Tevékenység megnevezése. 

Színek, formák, nagyság 

fogalmai. 

Elkészítendő tárgyak 

megnevezése. 

Tevékenység megnevezése. 

Színek, formák, nagyság 

fogalmai. 

Elkészítendő tárgyak 

megnevezése. 

Válogatás: forma, szín, nagyság szerint. 

Építőelemek egymás mellé, és egymásra 

helyezésével különböző térbeli alakzatok 

létrehozása (ház). 

Előrajzolt forma kirakása, kitöltése különböző 

anyagokkal. Pálcikák fektetése színváltogatással, 

formaképzéssel. 

Kisebb méretű gyöngyök felfűzése. Váltogatás forma, 

szín, nagyság szerint. Két tényező felhasználásával 

ékszer készítése. 

Pecsételés, nyomdázás kért alakzatban. 

Ritmikus sor képzése forma, szín, vagy nagyság 

váltogatásával, 2 változó tényezővel. Így 

agyagkép, csomagolópapír készítése. 

Sor- és formaképzés a játék elemeiből. 

Ritmikus sor képzése 2 változó elemmel. 

Alapformák kirakásával labda, virág, házikó, stb. 

kirakása. 

Építsen segítséggel kockából 

tornyot, házat fokozódó 

önállósággal. 

Segítséggel fűzze fel 

ritmikusan a gyöngyöket. 

Nyomdázással alkosson 

ritmikus sort, segítséggel. 

Segítséggel ritmikus sor 

képzése és egyszerű formák, 

képek kirakása. 
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Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Papír formálása, alakítása Óraszám: 15 

Nevelési-fejlesztési cél: Eltérő tulajdonságú anyagokhoz kapcsolódó tudatos manipuláció. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Gyűrés-simítás 

 

 

Tépés 

 

 

Hajtogatás 

 

 

 

 

 

 

Nyírás 

 

Ragasztás 

Papírfajták tulajdonságai, 

elkészített tárgy, és tevékenység 

megnevezése. 

Nagyságra, formára vonatkozó 

fogalmak: 

csík, kör, kisebb, nagyobb, stb.. 

Tevékenység megnevezése:  

hajtás, hajtogatás. 

A papírfélék jellegzetes 

tulajdonságai:  

puha, kemény. 

A felhasznált papír színe. 

Alapformák megnevezése. 

Eszköz, tevékenység megnevezése 

 

Eszköz (ragasztó, papírdarabok) és 

tevékenység (ragasztás) 

megnevezése. 

Különböző papírfajták gyűrése, simítása 

különböző méretben. 

 

Előrajzolt formák tépése különböző méretben. 

Felező- és átlóshajtás gyakorlása, él képzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olló nyitása, csukása, papír nyirkálása. 

Vágás egyenes vonal mentén.  

Alapformák kivágása különböző méretben, és 

színben. 

A fenti technikákkal kialakított elemek illesztése, 

rögzítése. 

Ember, állat, növény ábrázolása. 

Fokozódó önállósággal 

végezze a tevékenységet, 

egyéni képességeknek 

megfelelően. 

Tépés fokozódó önállósággal. 

Segítséggel tépjen egyszerű 

formákat. 

Segítséggel pontos 

illesztéssel hajtson. 

 

 

 

Segítséggel vágjon ki 

egyszerű formákat. 

 

Segítséggel illessze a 

papírkép elemeit. 
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Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 18 

Nevelési-fejlesztési cél: Papír- és vonalhatár betartási igényének kialakítása. Az alkotóképesség megalapozása az ábrázoló tevékenységekben rejlő 

funkcióöröm motivációs hátterével. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Festés 

Rajzolás 

Egyenesek irányára vonatkoztatva: 

 álló, fekvő, egyszerű figurák 

megnevezése. 

Színek felismerése, megnevezése. 

Eszközök megnevezése. 

A festék felvitelének módjára vonatkozó 

fogalmak: 

 fröcskölés, kenés, mázolás, csorgatás, stb. 

Pont, vonal, egyenes, hullámvonal 

megnevezése. 

Egyenesek iránya szerint (fekvő, álló) 

Alapformák megnevezése 

 (kör, háromszög, négyzet). 

Ezekből képzett figurák 

(ember, virág, ház, stb.) megnevezése. 

Eszközök felismerése megnevezése 

Színek felismerése, megnevezése. 

Függőleges vonalat, kört másol. 

Csökkenő nagyságú felületen különböző irányú 

egyenesek, körök festése. 

Egyenesek és körök segítségével egyszerű 

ábrázolások: 

 ember, állat, növény. 

Ezek kifestése kijelölt színekkel. 

Festési gyakorlatok beiktatása tetszőleges 

színhasználattal fröcskölés, mázolás. 

Csomagolópapíron – közös munka. 

Beszélgetés az így készült képről. 

Álló, fekvő egyenes, kör, hullámvonal 

csökkenő nagyságú felületen. 

Egyenesekből és körökből  

emberek, növények, tárgyak rajzolása, 

Színezés. 

Emberalak vázolgatása: legalább feje és lába van. 

 

Használja segítséggel 

megfelelően a festés eszközeit. 

Kifestésnél igyekezzen a 

vonalhatár betartására. 

Papírhatár betartása. 

Próbáljon együttműködni közös 

alkotás elkészítésénél. 

Segítséggel képes legyen 

megfelelő ceruzafogással 

egyenesek és körök rajzolására, 

ezáltal egyszerű figurák 

kialakítására. 

Színezésnél a vonalhatárt egyéni 

képességeinek megfelelően 

tartsa be. 
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Ábrázolás - alakítás 

Évfolyam: 4. 

 

 

Cél: 

 Az alkotóképességet fejleszteni a különböző ábrázoló- alakító tevékenységekben rejlő 

funkcióöröm motivációs hátterével. 

 A kreatív önkifejezés igényét kialakítani a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 Fejlődjön térbeli tájékozódó képessége, anyag- és eszközismerete. 

 

Feladat: 

 Figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika fejlesztése. 

 A környezet látható és tapintható tulajdonságainak megfigyelése, tapasztalatok 

gyűjtése. 

 A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő 

önállósággal. 

 Tantárgy-specifikus ismeretek, jártasságok elsajátítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 A tanuló igyekezzen elsajátítani a különböző ábrázoló- alakító technikákat. 

 Építsen segítséggel különféle építőjátékokból építményeket. 

 Segítséggel képezzen ritmikus sort. 

 Segítséggel tépjen, vágjon, illessze a papírkép elemeit. 

 Hajtogatásnál törekedjen a pontos illesztésre. 

 Próbáljon együttműködni közös alkotás készítésekor. 

 A vizuális ábrázolás során törekedjen a vonalhatár betartására. 

 Segítséggel megfelelően használja a festés eszközeit. 
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Évfolyam: 4. 

1. Témakör: Formázások különböző anyagokból Óraszám: 33 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyszerű természeti formák reprodukálása. A különböző anyagokról szerzett tapasztalatok bővítése. Tárgyak, jelenségek 

alapos megfigyelése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Anyagvizsgálat 

érzékszervi tapasztalás 

útján 

Homok formázása 

Hó formázása 

Gyurmázás 

(plasztilin, só-liszt 

gyurma, agyag 

formázása) 

Gipszmunka 

Felületre (sima-érdes), 

szilárdságra (kemény-puha), 

formára (kerek, 

hosszúkás), méretre 

(kicsi, nagy) vonatkozó 

fogalmak. 

Tevékenység: hoz, visz, 

tesz, önt, borít, szór, ás, 

stb.  

Építmény részei: fal, ablak, 

ajtó 

Anyag tulajdonságai: 

fehér, hideg. 

Emberi testrészek 

Alakítás módjai. 

Ember, állat, növény részei. 

Tevékenység, 

anyagtulajdonság, elkészült 

munka jellegzetességei. 

A természetes és mesterséges környezet 

tárgyainak összehasonlítása. 

Felület, szilárdság, forma, méret alapján. 

Homokvár építése. 

Homokozó formák használata. 

Hó formázása. 

Hóember készítése. 

Gyúrás, puhítás, gömbölyítés, lapítás, hengerítés, 

mélyítés. Szaggató formák használata. 

Alapelemek összeillesztésével emberalak készítés. 

Állatalakok ábrázolása jellegzetes jegyeik alapján. 

Gyümölcsöstál készítése. 

Bekarcolt, benyomkodott agyaglapra gipsz 

öntése. Száradás után agyag eltávolítása. 

Fokozódó önállósággal, egyéni 

képességeinek megfelelően 

figyelje meg a természetes és 

mesterséges formák 

hasonlóságait. 

Fokozódó önállósággal, egyéni 

képességeinek megfelelően 

végezze el a kívánt 

tevékenységet. 

Fokozódó önállósággal, egyéni 

képességeinek megfelelően 

egyszerű hóembert készítsen. 

Fokozódó önállósággal, egyéni 

képességeinek megfelelően 

végezze el a kívánt 

tevékenységet. 

Segítséggel végezze el a 

tevékenységet. 
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Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Építés Óraszám: 24 

Nevelési-fejlesztési cél: A formák adott helyre rakodása. Képzelőerő, fantázia fejlődése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Kirakás 

 

 

 

 

 

 

 

Fűzés 

 

 

Nyomótechnikák 

 

 

 

Szúrójátékok 

Tevékenység megnevezése.  

Egyszerű formák: kocka, gömb, tégla 

Kicsi-nagy 

Építmények megnevezése:  

ház, garázs, híd, stb. 

építmények részei, 

Térbeli relációk (alá, 

mellék, fölé, stb.) 

Tevékenység megnevezése. 

Színek, formák, nagyság fogalmai. 

Elkészítendő tárgyak (ékszerek) 

megnevezése. 

Tevékenység megnevezése. 

Színek, formák, nagyság fogalmai. 

Elkészítendő tárgyak megnevezése. 

Tevékenység megnevezése. 

Színek, formák, nagyság fogalmai. 

Elkészítendő tárgyak megnevezése. 

Egymásba helyezhető építőelemek 

használatával különböző térbeli 

építmények létrehozása. 

Előrajzolt forma kitöltése különböző 

színű anyagokkal. 

 

 

 

Gyöngyfűzés ritmikus rendben. 

Gyöngyfűzés alak, szín, nagyság variálásával. 

 

Pecsételés, nyomdázás, forma, szín, nagyság 

váltogatásával. 

Pecsételés, nyomdázás kért alakzatban. 

Sorminta készítése. 

Szabad kompozíció, pl.: agyagkép. 

Használata körülhatárolt térben. 

Sor, és formaképzés a játék elemeiből. 

Ritmikus sor képzése. 

Építsen fokozódó 

önállósággal, egyéni 

képességeinek megfelelően 

kockából tornyot, házat 

 

 

 

 

Fokozódó önállósággal 

tudjon ritmikus sort képezni, 

az egyéni képességeinek 

megfelelően. 

 

 

Segítséggel ritmikus sor 

képzése és egyszerű formák, 

képek kirakása. 
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Évfolyam: 4. 

3. Témakör: Papír formálása, alakítása  Óraszám:24 

Nevelési-fejlesztési cél: Adott forma megmunkálása (tépése, nyírása). 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Gyűrés-simítás 

Tépés 

 

 

 

 

 

Hajtogatás 

Nyírás 

 

 

 

 

 

 

 

Ragasztás 

Papírfajták tulajdonságai, 

elkészített tárgy, és tevékenység 

megnevezése. 

Kisebb- nagyobb 

Nagyságra, formára vonatkozó 

fogalmak: 

csík, kör, kisebb, nagyobb.  

Tevékenység megnevezése: 

hajtás, hajtogatás. 

A papírfélék jellegzetes 

tulajdonságai:  

puha, kemény. 

A felhasznált papír színe. 

Alapformák megnevezése. 

Eszköz, tevékenység 

megnevezése 

Eszköz (ragasztó, papírdarabok) 

és tevékenység (ragasztás) 

megnevezése. 

Különböző papírfajták gyűrése, és kisimítása 

Csíktépés. 

Egyszerű előrajzolt formák tépése.  

Megközelítőleg egyforma nagyságú papír 

darabkák kicsipkedése mozaikkészítés céljából. 

 

 

Felező, átlós hajtás gyakorlása. 

Vágás egyenes vonal mentén. 

Alapformák kivágása különböző méretben. 

Papírkép készítés céljából 

A fent említett technikákkal kialakított elemek 

illesztése, és rögzítése. (tépett-gyűrt mozaik 

gyümölcs, tépett, vágott alapformákból figurák 

kialakítása) 

Fokozódó önállósággal végezze el a 

tevékenységet, egyéni képességeinek 

megfelelően. 

Fokozódó önállósággal tépjen 

egyszerű formákat és 

megközelítőleg egyforma nagyságú 

papírdarabkákat. 

Törekedjen a pontos illesztésre, 

fokozódó önállósággal, egyéni 

képességeinek megfelelően hajtsa 

végre a kívánt tevékenységet. 

Segítséggel vágjon ki egyszerű 

formákat. 

Fokozódó önállósággal, egyéni 

képességeinek megfelelően illessze a 

papírkép elemeit. 
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Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 27 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyre biztosabbá váló színismeret, színhasználat. Alkotásvágy fejlődése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Festés 

Rajzolás 

Tevékenység, eszköz, irány 

megnevezése. 

Színek 

Ábrázolt élőlények,  

 

tárgyak és részeik megnevezése. 

Tevékenység, eszköz, irány 

megnevezése. 

Ábrázolt élőlények, tárgyak és 

részeik megnevezése. 

 Színek 

Ujj- és ecsethasználat fokozódó 

önállósággal. 

Függőleges vonalat, kört másol. 

Csökkenő nagyságú felületen különböző irányú 

egyenesek, körök festése. 

Egyenesek és körök segítségével egyszerű 

ábrázolások: ember, állat, növény. 

Ezek kifestése kijelölt színekkel. 

Festési gyakorlatok beiktatása tetszőleges 

színhasználattal fröcskölés, mázolás. 

Szabad festési gyakorlatok tetszőleges 

színhasználattal csomagolópapíron, fröcskölés, mázolás. 

Közös munka. 

Beszélgetés az így készült képről. 

Álló, fekvő egyenes, kör, hullámvonal 

csökkenő nagyságú felületen. 

Egyenesekből és körökből emberek, 

növények, tárgyak rajzolása, 

Színezés. 

Emberalak vázolgatása: legalább feje és lába van. 

 

Együttműködjön közös alkotásnál. 

Fokozódó önállósággal használja a 

festés eszközeit. 

Segítséggel képes legyen a 

különböző élőlények, és tárgyak 

jellemző tulajdonságai alapján rájuk 

emlékeztető vizuális leképezésére 

alapformákból, egyenesekből. 

Segítséggel törekedjen különböző 

élőlények és tárgyak jellemző 

tulajdonságai alapján rájuk 

emlékeztető vizuális leképezése. 

Színezésnél igyekezzen vonalhatárt 

tartani. 
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3.10 [Új] Ábrázolás-alakítás 5. évfolyam 

(Művészetek, vizuális kultúra) 
 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

A tantárgyban folytatódik a nemzeti öntudat, hazafias neveléshez való kapcsolódás a nemzeti 

ünnepekhez köthető hagyományok felelevenítésével és a jellegzetes díszítő motívumok és 

elemek megismerésével.  

A testi és lelki egészségre nevelés az alkotói tevékenység folyamatában történő önismereti 

fejlesztéssel, az érzelmek kifejezésének felismerésével a vizuális művészeti alkotások 

megismerésének folyamatában zajlik. 

Az önkéntesség a segítségnyújtásban, a nevelésben, a másokért vállalt felelősségben, a közös 

tevékenységekben és a közösen kitűzött célok elérésében jelenik meg. 

A médiatudatosságra nevelést a különböző médiákból megszerezhető tapasztalatok gyűjtése, a 

képi és téri ábrázolás támogatja.  

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret: 

 

 5. évfolyam 

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 72 

 

Cél: 

 megalapozni a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló-alakító 

tevékenységekben az alkotóképességet, alakítani és fejleszteni az igényt a kreatív 

önkifejezésre a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

 fejlődjön a tantárgy szemléletformáló hatása által a tanuló képzelőereje, fantáziája, 

esztétikai érzéke, alakuljon ki a pozitív énképe, fejlődjön önismerete a felfedezések és 

a siker örömével.  

 tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk a tárgyak, cselekvések, jelenségek 

megfigyelése és a figyelem, feladattudat, észlelés, finommotorika fejlődése 

segítségével, tapasztalati élményeik alapján ismerjék meg az ábrázolás-alakításhoz 

szükséges eszközöket, építészeti és művészeti értékeket.  

 folyamatosan bővüljenek a tanulók ismeretei a hagyományápolásról, népszokásokról, a 

nevezetes napokról, megismerkedjenek műalkotásokkal, tantárgy-specifikus 

jártasságaik, készségeik fejlődjenek.  

 

Feladatok:  

 különböző ábrázoló-alakító technikák képességeikhez mérten való alkalmazása 

 koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció) és alakítási készségek fejlesztése 

 formaalkotási képességek, kompozíciós képesség fejlesztése 

 vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képességének kialakítása 

 képzeteket felidéző ábrázolási képesség fejlesztése 

 képolvasás, képi közlés képesség kialakítása 

 finommozgás fejlesztése 

 vizuális, taktikus percepció fejlesztése 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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 érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén 

 emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése. 

 asszociáció, általánosítás, absztrakció, következtetés, ítéletalkotás fejlesztése 

 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret:72 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Vizuális ábrázolás 36 

2. Komplex alakító tevékenységek 36 

 Összesen: 72 
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5. évfolyam 

1. Témakör: Vizuális ábrázolás Tantárgy: Ábrázolás-

alakítás 

Óraszám: 36 

Nevelési fejlesztési cél: Élőlények, tárgyak sematikus ábrázolása irányítással 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Festés  Természeti környezetünk ábrázolása a színek kifejezőerejének 

hangsúlyozásával (ősz: levélhullás, eső, tél: havazás stb.). 

Szabad festési gyakorlatok különböző festékviteli módokkal, egyéni és 

közös munka. 

Színek használata a valóságnak megfelelően 

Rajzolás  Ember- és állatábrázolások gyakorlása. 

 Fej, test, végtagok feltüntetése. 

Virágok ábrázolása sematikusan.  

Tematikus ábrázolások gyakorlása. 

A vízszintes és függőleges egyenesek pontos 

összekapcsolása. 

Felismerhető rajzok készítése különböző 

élőlényekről, jellemző jegyek alapján. 

Színezés Színezés, különböző technikákkal. A megadott színek követése 

Fogalmak: Egyenesek iránya. Színek. Évszakok, természeti jelenségek, hangulatok. Élőlények testrészei.  

5. évfolyam 

2. Témakör: Komplex alakító tevékenység Tantárgy: 

Ábrázolás-

alakítás 

Óraszám: 36 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű használati tárgyak készítése segítséggel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tárgyak jellemző jegyei 

A jellemző jegyek 

reprodukálása 

Színes papír kompozíció. 

Természeti anyagok felhasználásával (levelek, ágak, termények stb.) 

kompozíció készítése ragasztással.  

Mozaikkép-készítés különböző anyagokból. 

Agyag- és só-liszt-edények készítése, díszítése különböző technikákkal 

(pecsételés, karcolás, rátett díszítés, festés). 

Agyagbaba, agyagállatok készítése.  

Egyszerű ünnepi dekorációk készítése különböző anyagokból. 

Tárgyak (játékok, képek) jellemzői 

jegyei alapján alkotni  

Egyszerű tárgyakat készíteni 

együttműködéssel 

Fogalmak: Eszközök, anyagok. A tárgykészítés részfolyamatai. Az anyag tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. Az elkészült tárgy és funkciója. 
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[Új] Ábrázolás-alakítás 6. évfolyam 

(Művészetek, vizuális kultúra) 
 

A tantárgyban folytatódik a nemzeti öntudat, hazafias neveléshez való kapcsolódás a nemzeti 

ünnepekhez köthető hagyományok felelevenítésével és a jellegzetes díszítő motívumok és 

elemek megismerésével.  

A testi és lelki egészségre nevelés az alkotói tevékenység folyamatában történő önismereti 

fejlesztéssel, az érzelmek kifejezésének felismerésével a vizuális művészeti alkotások 

megismerésének folyamatában zajlik. 

Az önkéntesség a segítségnyújtásban, a nevelésben, a másokért vállalt felelősségben, a közös 

tevékenységekben és a közösen kitűzött célok elérésében jelenik meg. 

A médiatudatosságra nevelést a különböző médiákból megszerezhető tapasztalatok gyűjtése, a 

képi és téri ábrázolás támogatja.  

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret: 

 

 6. évfolyam 

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 72 

 

 

 

 

Cél: 

 megalapozni a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló-alakító 

tevékenységekben az alkotóképességet, alakítani és fejleszteni az igényt a kreatív 

önkifejezésre a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

 fejlődjön a tantárgy szemléletformáló hatása által a tanuló képzelőereje, fantáziája, 

esztétikai érzéke, alakuljon ki a pozitív énképe, fejlődjön önismerete a felfedezések és 

a siker örömével.  

 tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk a tárgyak, cselekvések, jelenségek 

megfigyelése és a figyelem, feladattudat, észlelés, finommotorika fejlődése 

segítségével, tapasztalati élményeik alapján ismerjék meg az ábrázolás-alakításhoz 

szükséges eszközöket, építészeti és művészeti értékeket.  

 folyamatosan bővüljenek a tanulók ismeretei a hagyományápolásról, népszokásokról, a 

nevezetes napokról, megismerkedjenek műalkotásokkal, tantárgy-specifikus 

jártasságaik, készségeik fejlődjenek.  
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Feladatok:  

 különböző ábrázoló-alakító technikák képességeikhez mérten való alkalmazása 

 koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció) és alakítási készségek fejlesztése 

 formaalkotási képességek, kompozíciós képesség fejlesztése 

 vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képességének kialakítása 

 képzeteket felidéző ábrázolási képesség fejlesztése 

 képolvasás, képi közlés képesség kialakítása 

 finommozgás fejlesztése 

 vizuális, taktikus percepció fejlesztése 

 érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén 

 emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése. 

 asszociáció, általánosítás, absztrakció, következtetés, ítéletalkotás fejlesztése 

     

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret:72 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Vizuális ábrázolás 36 

2. Komplex alakító tevékenységek 36 

 Összesen: 72 
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6. évfolyam 

1. Témakör: Vizuális ábrázolás Tantárgy: Ábrázolás-

alakítás 

Óraszám: 36 

Nevelési fejlesztési cél: Élőlények, tárgyak sematikus ábrázolása irányítással 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Festés  Természeti környezetünk ábrázolása a színek 

kifejezőerejének hangsúlyozásával (ősz: 

levélhullás, eső, tél: havazás stb.). 

Szabad festési gyakorlatok különböző 

festékviteli módokkal, egyéni és közös munka. 

Színek használata a valóságnak megfelelően 

Rajzolás  Ember- és állatábrázolások gyakorlása. Fej, 

test, végtagok feltüntetése. 

Virágok ábrázolása sematikusan.  

Tematikus ábrázolások gyakorlása. 

A vízszintes és függőleges egyenesek pontos 

összekapcsolása. 

Felismerhető rajzok készítése különböző 

élőlényekről, jellemző jegyek alapján. 

Színezés Színezés, különböző technikákkal. A megadott színek követése 

Fogalmak: Egyenesek iránya. Színek. Évszakok, természeti jelenségek, hangulatok. Élőlények testrészei.  
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6. évfolyam 

2. Témakör: Komplex alakító tevékenység Tantárgy: Ábrázolás-

alakítás 

Óraszám: 36 

Nevelési fejlesztési cél: Egyszerű használati tárgyak készítése segítséggel. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tárgyak jellemző jegyei 

A jellemző jegyek reprodukálása 

Színes papír kompozíció. 

Természeti anyagok felhasználásával (levelek, ágak, 

termények stb.) kompozíció készítése ragasztással.  

Mozaikkép-készítés különböző anyagokból. 

Agyag- és só-liszt-edények készítése, díszítése 

különböző technikákkal (pecsételés, karcolás, rátett 

díszítés, festés). 

Agyagbaba, agyagállatok készítése.  

Egyszerű ünnepi dekorációk készítése különböző 

anyagokból. 

Tárgyak (játékok, képek) jellemzői jegyei 

alapján alkotni  

Egyszerű tárgyakat készíteni 

együttműködéssel 

Fogalmak: Eszközök, anyagok. A tárgykészítés részfolyamatai. Az anyag tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. Az elkészült tárgy és funkciója. 
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Ábrázolás - alakítás 

Évfolyam: 7. 

 

Cél: 

 Az alkotó- és befogadóképességet fejleszteni. 

 A kreatív önkifejezés igényét kialakítani a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 A felfedezés, a siker örömével a tanuló pozitív énképét kialakítani, önismeretét 

fejleszteni. 

 A tantárgy szemléletformáló hatása által a tanuló esztétikai érzékét fejleszteni. 

 Tudjon huzamosabb ideig a feladatra összpontosítani, a megkezdett feladatot befejezni. 

 

Feladat: 

 A környezet megfigyelésén, megismerésén keresztül a vizuális jelek megértése és 

kreatív használata. 

 A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő 

önállósággal. 

 Tantárgy-specifikus készségek fejlesztése. 

 Az önálló alkotótevékenység iránti igény kialakítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Egyre fokozódó önállósággal végezze el a feladatokat. 

 Törekedjen az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

 Próbálja meg saját élményeit rajzos formában megjeleníteni. 

 Segítséggel készítsen egyszerű tárgyakat. 

 Egyéni képességeihez mérten ismerjen meg néhány művészeti és népművészeti 

alkotást; a neki tetszőt tudja kiválasztani. 
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Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 25 

Nevelési-fejlesztési cél: A környezet ábrázolási igényének alakítása. Élmények megjelenítése. Tárgyak, cselekvések, jelenségek alapos 

megfigyelése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Festés 

Rajzolás-színezés 

Természeti jelenségekkel 

kapcsolatos fogalmak 

bővítése. 

Érzelmekkel, hangulatokkal 

kapcsolatos fogalmak 

körének bővítése. 

A tárgyi környezet 

elemeinek megnevezése. 

Élőlények testfelépítésével 

kapcsolatos fogalmak 

körének bővítése. 

Természeti képződmények és jelenségek ábrázolása. 

Színek kifejezőerejének hangsúlyozása. 

Szabad festési gyakorlatok egyéni és közös munka. 

Fokozódó önállósággal használja a festéket és az ecsetet.  

Felismerhető ember, tárgy, állat rajzolása az egyéni 

képességeinek megfelelően. 

Környezetünk tárgyainak lerajzolása, színezése. 

Egy-egy élmény megörökítése emberalakkal, tárgyakkal. 

Élőlények differenciáltabb ábrázolása. 

Fokozódó önállósággal, 

egyéni képességeinek 

megfelelően végezze el a 

festési gyakorlatokat. 

Próbálja meg fokozódó 

önállósággal, egyéni 

képességeinek megfelelően 

élményeit rajzos formában 

megjeleníteni. 
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Évfolyam: 7. 

5. Témakör: Komplex alakító tevékenység Óraszám: 25 

Nevelési-fejlesztési cél: Az anyagválasztás és a tervezés megvalósítási igényének kialakítása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Tárgyak (díszek, 

ajándékok) készítése 

Eszközök, anyagok 

megnevezése. 

Elkészítés 

részfolyamatainak 

megnevezése. 

Az anyag tulajdonságaira 

vonatkozó fogalmak. 

Az elkészült tárgy 

megnevezése és funkciójára 

vonatkozó fogalmak. 

Évszakok jellemzői. Ünnepi 

jellegzetességek. 

Évszaknak megfelelő képek, képeslapok, jeles ünnephez 

kapcsolódó dekoráció készítése. Színes papír kompozíció, 

mozaikkép készítése. Ékszer készítése só-liszt gyurmából, 

gyöngyfűzéssel, papírfűzéssel. Gipszöntés, agyag 

formálása, hajtogatás, nyomdázás, termések, természeti 

anyagok (levelek, ágak, termények) felhasználásával 

kompozíció készítése, hulladék újrahasznosítása 

(műanyag flakon, újságpapír). Vágás gyakorlása. 

Ismerkedés a tojásfestéssel. 

Komplex technikák alkalmazása. 

Varrási gyakorlatok kartonlapon. 

Egyszerű tárgyak készítése 

segítséggel. 
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Évfolyam: 7. 

6. Témakör: Népünk művészete Óraszám:10 

Nevelési-fejlesztési cél: Régi korok életének megismerése tárgyain keresztül. A népművészeti tárgyak iránti érdeklődés felkeltése. Folyamatosan 

bővülő ismeretek a hagyományápolásról, népszokásokról, nevezetes napokról. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Népművészeti 

alkotások szemlélése 

Népművészeti 

alkotások, népi 

mesterségek nevei. 

Tevékenység, eszközök 

megnevezése. 

Látogatás a Néprajzi Múzeumba (Budapest), 

a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba (Szentendre) stb. 

Néprajzi, népművészeti albumok szemlélése. 

Ismerkedés a népművészetben használatos 

eszközökkel, segítséggel egyszerű tárgyak 

készítése. 

Egyéni képességeihez mérten 

ismerkedjen meg 

népművészeti alkotásokkal. 

 

 

 

Évfolyam: 7. 

7. Témakör: Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Óraszám: 12 

Nevelési-fejlesztési cél: Művészeti alkotások közül kedvenc kiválasztása, indoklással. Annak képével a közvetlen környezet díszítési igényének 

kialakítása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Művészeti alkotások 

szemlélése 

Egyszerű esztétikai 

fogalmak. 

Múzeumlátogatás művészeti kiadványok, albumok 

nézegetése, beszélgetés az alkotásokról. 

Irányítással ismerjen meg 

művészeti alkotásokat. 
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Ábrázolás - alakítás 

Évfolyam: 8. 

 

Cél: 

 Az alkotó- és befogadóképességet fejleszteni. 

 A kreatív önkifejezés igényét kialakítani a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 A felfedezés, a siker örömével a tanuló pozitív énképét kialakítani, önismeretét 

fejleszteni. 

 A tantárgy szemléletformáló hatása által esztétikai érzékét fejleszteni. 

 Tudjon huzamosabb ideig a feladatra összpontosítani, a megkezdett feladatot befejezni. 

 

 

Feladat: 

 A környezet megfigyelésén, megismerésén keresztül a vizuális jelek megértése és 

kreatív használata. 

 A tantárgyhoz, tananyaghoz kapcsolódó eszközök megismerése és használata növekvő 

önállósággal. 

 Tantárgy-specifikus készségek fejlesztése. 

 Az önálló alkotótevékenység iránti igény kialakítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Egyre fokozódó önállósággal végezze el a feladatokat. 

 Törekedjen az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

 Próbálja meg saját élményeit rajzos formában megjeleníteni. 

 Segítséggel készítsen egyszerű tárgyakat. 

 Egyéni képességeihez mérten ismerjen meg néhány művészeti és népművészeti 

alkotást; a neki tetszőt tudja kiválasztani. 
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Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Vizuális ábrázolás Óraszám: 25 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyre pontosabb természetábrázolás. Pozitív énkép, önismeret fejlődése a felfedezések és siker örömével. Alkotásvágy 

fejlődése. Tárgyak, cselekvések, jelenségek alapos megfigyelése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Festés 

Rajzolás-színezés 

Természeti 

jelenségekkel 

kapcsolatos 

fogalmak bővítése. 

Érzelmekkel, 

hangulatokkal 

kapcsolatos fogalmak 

körének bővítése. 

A tárgyi környezet 

elemeinek 

megnevezése. 

Élőlények 

testfelépítésével 

kapcsolatos fogalmak 

körének bővítése. 

Ünnepi szimbólumok. 

Természeti képződmények és jelenségek 

ábrázolása. 

Jelentős események, személyes élmények megörökítése. 

Színek kifejezőerejének hangsúlyozása. 

Szabad festési gyakorlatok egyéni és 

közös munka. 

Fokozódó önállósággal használja a 

festéket és az ecsetet. Színkeverés. 

Felismerhető 

ember, tárgy, állat rajzolása az egyéni 

képességeinek megfelelően. 

Környezetünk tárgyainak lerajzolása, 

színezése. 

Rajzolás emlékezetből, egy-egy élmény megörökítése 

emberalakkal, tárgyakkal. 

Élőlények differenciáltabb ábrázolása. 

Fokozódó önállósággal, 

egyéni képességeinek 

megfelelően végezze el a 

festési gyakorlatokat. 

Fokozódó önállósággal, 

egyéni képességeinek 

megfelelően végezze el a 

rajzolási gyakorlatokat. 
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Évfolyam: 8. 

5. Témakör: Komplex alakító tevékenység Óraszám: 25 

Nevelési-fejlesztési cél: Anyagválasztás és tervezés megvalósulása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Tárgyak (díszek, 

ajándékok) készítése 

Anyagvizsgálat 

Eszközök, anyagok 

megnevezése. 

Elkészítés részfolyamatainak 

megnevezése. 

Az anyag tulajdonságaira 

vonatkozó fogalmak. 

Az elkészült tárgy 

megnevezése és funkciójára 

vonatkozó fogalmak. 

Évszakok jellemzői. Ünnepi 

jellegzetességek. 

Az anyagok tulajdonságaira 

vonatkozó fogalmak körének 

bővítése. 

Évszaknak megfelelő képek, képeslapok, jeles ünnephez 

kapcsolódó dekoráció készítése. Színes papír 

kompozíció, mozaikkép készítése. Ékszer készítése só-

liszt gyurmából, gyöngyfűzéssel, papírfűzéssel. 

Gipszöntés, agyag formálása, hajtogatás, nyomdázás, 

termések, természeti anyagok (levelek, ágak, 

termények) felhasználásával kompozíció készítése, 

hulladék újrahasznosítása (műanyag flakon, újságpapír). 

Vágás gyakorlása.  

Komplex technikák alkalmazása. 

Varrási gyakorlatok. 

Fonási technikák 

Anyagok válogatása anyagfajták és 

használhatóság szerint. 

Egyszerű tárgyak készítése 

fokozódó önállósággal, az 

egyéni képességeknek 

megfelelően. 

Segítséggel ismerje fel és 

válogassa szét a különböző 

anyagfajtákat. 
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Évfolyam: 8. 

6. Témakör: Népünk művészete Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Lakókörnyezet közelében fellelhető népművészeti alkotások megismerése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Népművészeti 

alkotások szemlélése 

Népművészeti 

alkotások, népi 

mesterségek nevei. 

Tevékenység, eszközök 

megnevezése. 

Látogatás a Néprajzi Múzeumba (Budapest), 

a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba (Szentendre) stb. 

Néprajzi, népművészeti albumok szemlélése. 

Ismerkedés a népművészetben használatos 

eszközökkel, segítséggel egyszerű tárgyak készítése. 

Megemlékezés a jeles napokról, népszokásokról. 

Egyéni képességeihez mérten 

ismerkedjen meg 

népművészeti alkotásokkal. 

 

 

 

Évfolyam: 8. 

7. Témakör: Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Óraszám: 12 

Nevelési-fejlesztési cél: Építészeti és művészeti értékek megismerése. Művészeti alkotások közül kedvenc kiválasztása indoklással. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Művészeti alkotások 

szemlélése 

Egyszerű esztétikai 

fogalmak.  

Festészet, szobrászat, 

építészet jellegzetességei, 

elemi szinten. 

Múzeumlátogatás művészeti kiadványok, 

albumok nézegetése, beszélgetés az alkotásokról. 

Irányítással ismerjen meg 

művészeti alkotásokat. 
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Taneszköz lista az Ábrázolás - alakítás tantárgyhoz 

 

Homok, homokozó játékok 

Gyurma (plasztilin, agyag, só- liszt gyurma) 

Gipsz 

Építőjátékok 

Gyöngyök 

Szúrójátékok 

Különböző színű, fajtájú papírok 

Olló 

Ragasztó 

Festék, ecset, szivacs 

Zsírkréta 

Ceruzák 

Tű, cérna 

Szűkebb és tágabb környezetben fellelhető tárgyak 
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3.11 Információs eszközök használata 

 

Évfolyam: 7 -8. 

 

Cél 

 Felkelteni az értelmileg akadályozott tanuló érdeklődését a számítógép használata iránt 

 A telefonon keresztül történő kapcsolatteremtés lehetőségének bemutatása  

 Bemutatni a számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban 

 Bemutatni a számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a szórakozásban 

 Bemutatni a számítógép sokoldalú alkalmazhatóságát 

 Érdeklődés felkeltése az irodatechnikai eszközök iránt 

 

Feladatok 

 A számítógép részeinek, működésének megismertetése. 

 Biztonságos számítógép használat megismertetése 

 Telefonálással kapcsolatos legfontosabb illemszabályok megismertetése 

 Képernyőn előidézhető változások megismertetése 

 A játékprogram korlátozott használatának elfogadtatása 

 Manuális és intellektuális készség fejlesztése 

 Számítógép részeinek megismertetése, az ismeretek elmélyítése 

 Egyéni képességeinek megfelelően motiválttá tenni a tanulókat az internet kínálta 

lehetőségek alapszintű megismerésére 

 Az internethasználattal kapcsolatos veszélyek tudatosítása 

 Az irodatechnikai eszközös szabályos használatának bemutatása 

 A dokumentumkészítés alapjainak megismertetése  

 A rajzprogram funkcióinak megismertetése 

 

 

Elvárt teljesítmény 

 A tanuló segítséggel alapvető szinten ismerje meg a számítógép részeit, működését, 

legfontosabb funkcióit, felhasználási lehetőségeit.  

 Irányítással legyen képes biztonságosan be-és kikapcsolni a számítógépet.  

 Ismerje fel a kurzor mozgása és az egér mozgatása közötti összefüggést, a legalapvetőbb 

billentyűk funkcióival segítséggel ismerkedjen meg.  

 Segítséggel legyen képes az általa ismert programokat egyéni képességeinek 

megfelelően ikonjaik alapján felismerni, azokat együttműködéssel elindítani és 

adekvátan használni.  

 Együttműködéssel ismerkedjen meg a legfontosabb irodatechnikai eszközökkel, azok 

gyakorlati hasznával.  

 Legyen tisztában a számítás-és irodatechnikai eszközökkel kapcsolatos legalapvetőbb 

biztonsági előírásokkal, segítséggel alkalmazza az azok épségének megőrzéséhez, 

védelmükhöz, meghibásodásuk elkerüléséhez szükséges legfontosabb szabályokat.  

 Együttműködéssel szerezzen jártasságot alapvető szinten a dokumentum-készítés terén. 

 Segítséggel ismerje fel az informatikai eszközökben rejlő lehetőségeket, váljon 

motiválttá azok használatára, emellett azonban legyen tisztában a szabadidő nem 
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megfelelő beosztásából, a számítógép nem mértékletes, aránytalan, illetve inadekvát 

használatból fakadó egészségre, pszichés fejlődésre káros hatásaival. 

 Együttműködéssel alapvető szinten ismerje fel a számítás-és irodatechnikai eszközök 

információszerzésre alkalmas funkcióját.  

 

 

Értékelés:  

Folyamatosan szóban vagy a tanár által választott egyéb módon történő értékelés a 

tevékenységek végzése során. Írásbeli értékelés a félév és a tanév végén a Pedagógiai 

Programban meghatározott módon 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

Évfolyam 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 

Éves óraszám 36 36 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

Témakör / Évfolyam 7. 8. 

1. Számítógép-kezelés 10 10 

2. Irodatechnikai készülékek 6 6 

3. Dokumentum-készítés 10 10 

4. Játékprogramok 10 10 

Összesen: 36 36 
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Információs eszközök használata 
 

Évfolyam: 7. 

 

Cél: 

 Felkelteni az értelmileg akadályozott tanuló érdeklődését a számítógép használata 

iránt 

 A telefonon keresztül történő kapcsolatteremtés lehetőségének bemutatása  

 Bemutatni a számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban 

 Bemutatni a számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a szórakozásban 

 

Feladatok: 

 A számítógép részeinek, működésének megismertetése. 

 Biztonságos számítógép használat megismertetése 

 Telefonálással kapcsolatos legfontosabb illemszabályok megismertetése 

 Képernyőn előidézhető változások megismertetése 

 A játékprogram korlátozott használatának elfogadtatása 

 Manuális és intellektuális készség fejlesztése 

 

Követelmény: 

 A tanuló segítséggel alapvető szinten ismerje meg a számítógép részeit, működését, 

legfontosabb funkcióit, felhasználási lehetőségeit.  

 Irányítással legyen képes biztonságosan be-és kikapcsolni a számítógépet.  

 Ismerje fel a kurzor mozgása és az egér mozgatása közötti összefüggést, a 

legalapvetőbb billentyűk funkcióival segítséggel ismerkedjen meg.  

 Segítséggel legyen képes az általa ismert programokat egyéni képességeinek 

megfelelően ikonjaik alapján felismerni, azokat együttműködéssel elindítani és 

adekvátan használni.  

 Együttműködéssel ismerkedjen meg a legfontosabb irodatechnikai eszközökkel, azok 

gyakorlati hasznával.  

 Legyen tisztában a számítás-és irodatechnikai eszközökkel kapcsolatos legalapvetőbb 

biztonsági előírásokkal, segítséggel alkalmazza az azok épségének megőrzéséhez, 

védelmükhöz, meghibásodásuk elkerüléséhez szükséges legfontosabb szabályokat.  

 Együttműködéssel szerezzen jártasságot alapvető szinten a dokumentum-készítés 

terén. 

 Segítséggel ismerje fel az informatikai eszközökben rejlő lehetőségeket, váljon 

motiválttá azok használatára, emellett azonban legyen tisztában a szabadidő nem 

megfelelő beosztásából, a számítógép nem mértékletes, aránytalan, illetve inadekvát 

használatból fakadó egészségre, pszichés fejlődésre káros hatásaival. 

 Együttműködéssel alapvető szinten ismerje fel a számítás-és irodatechnikai eszközök 

információszerzésre alkalmas funkcióját.  
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Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Számítógép-kezelés Óraszám:10 

Nevelési-fejlesztési cél: Felkelteni az értelmileg akadályozott tanuló érdeklődését a számítógép használata iránt. 

Ismeretek Elvárt 

fogalmak 

Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

A számítógép részei 

Balesetveszélyes helyzetek az elektromos 

eszközök használata során 

A számítógép épségének megőrzése  

Bekapcsolás, leállítás 

Egér, kurzorbillentyű 

Az asztalon és a tálcán, valamint az egyes 

programok kezelőfelületén jelen lévő 

legfontosabb ikonok, piktogramok, szimbólumok 

A mértéktelen számítógép-használatból fakadó 

veszélyek, egészségügyi problémák 

monitor, 

billentyűzet, 

egér 

áramütés 

elindítás, 

leállítás 

mozgatás 

program, ikon 

jobb felső x 

start 

 

Számítógép részeinek megfigyelése, 

megnevezése segítséggel, használatuk 

megfigyelése, funkciójuk alapszintű megértése 

Bekapcsolás, biztonságos leállítás módjának 

megismerése, gyakorlása segítséggel 

A kurzor mozgatásának és a kurzorbillentyűk 

használatának gyakorlása segítséggel 

Ismerkedés a szoftverekkel, használatuk 

gyakorlása együttműködéssel 

A számítógép részeinek, 

működésének 

megismertetése. 

Biztonságos számítógép 

használat megismertetése 

 

 

 

Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Irodatechnikai készülékek Óraszám: 6 

Nevelési-fejlesztési cél: A telefonon keresztül történő kapcsolatteremtés lehetőségének bemutatása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Vezetékes és mobil 

telefon használata 

Nyomtató használata 

 

nyomtató, nyomtatás 

vezetékes telefon, 

mobiltelefon, 

telefonszám, 

telefonkönyv 

Nyomtató működésének megfigyelése, 

saját munka kinyomtatása együttműködéssel 

Épületen belüli telefonhívás kipróbálása segítséggel 

Vonalas és mobiltelefon használata közötti különbség 

megbeszélése.  

Telefonálással kapcsolatos 

legfontosabb illemszabályok 

megismertetése 
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Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Dokumentum-készítés Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Bemutatni a számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Billentyűzet használata 

Szövegszerkesztő 

program használata 

billentyűk 

ikon 

indítás, bezárás 

gépelés 

Számok helyének megkeresése a billentyűzeten segítséggel 

Szövegszerkesztő program ikonjának megkeresése, program 

elindítása, bezárása segítséggel 

Olvasás képernyőről 

Képernyőn előidézhető 

változások megismertetése 

 

 

 

 

Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Játékprogramok Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Bemutatni a számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a szórakozásban 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Rajzprogram használata 

Egyszerűbb játék-és 

oktatóprogramok 

használata 

ceruza, ecset, vonal 

az aktuális programok 

használatához tartozó 

kifejezések és 

szókapcsolatok. 

Ceruza, ecset használata 

Egyszerű játékprogramok használata 

A játékprogram korlátozott 

használatának elfogadtatása 

Manuális és intellektuális 

készség fejlesztése 
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Információs eszközök használata 
 

Évfolyam: 8. 

 

Cél: 

 Bemutatni a számítógép sokoldalú alkalmazhatóságát 

 Érdeklődés felkeltése az irodatechnikai eszközök iránt 

 Bemutatni a számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a szórakozásban 

 

Feladatok: 

 Számítógép részeinek megismertetése, az ismeretek elmélyítése 

 Egyéni képességeinek megfelelően motiválttá tenni a tanulókat az internet kínálta 

lehetőségek alapszintű megismerésére 

 Az internethasználattal kapcsolatos veszélyek tudatosítása 

 Az irodatechnikai eszközös szabályos használatának bemutatása 

 A dokumentumkészítés alapjainak megismertetése  

 A rajzprogram funkcióinak megismertetése 

 Manuális és intellektuális készség fejlesztése 

 

Követelmény: 

 A tanuló segítséggel alapvető szinten ismerje meg a számítógép részeit, működését, 

legfontosabb funkcióit, felhasználási lehetőségeit. Irányítással legyen képes 

biztonságosan be-és kikapcsolni a számítógépet.  

 Ismerje fel a kurzor mozgása és az egér mozgatása közötti összefüggést, segítséggel 

ismerkedjen meg az alapvető billentyűk funkcióival.  

 Segítséggel legyen képes az általa ismert programokat egyéni képességeinek 

megfelelően ikonjaik alapján felismerni, azokat együttműködéssel elindítani és 

adekvátan használni.  

 Együttműködéssel ismerkedjen meg a legfontosabb irodatechnikai eszközökkel, azok 

gyakorlati hasznával.  

 Legyen tisztában a számítás-és irodatechnikai eszközökkel kapcsolatos legalapvetőbb 

biztonsági előírásokkal, segítséggel alkalmazza az azok épségének megőrzéséhez, 

védelmükhöz, meghibásodásuk elkerüléséhez szükséges legfontosabb szabályokat.  

 Együttműködéssel szerezzen jártasságot, alapvető szinten, a dokumentum-készítés 

terén. 

 Segítséggel ismerje fel az informatikai eszközökben rejlő lehetőségeket, váljon 

motiválttá azok használatára, emellett azonban legyen tisztában a szabadidő nem 

megfelelő beosztásából, a számítógép nem mértékletes, aránytalan, illetve inadekvát 

használatból fakadó egészségre, pszichés fejlődésre káros hatásaival. 

 Együttműködéssel alapvető szinten ismerje fel a számítás-és irodatechnikai eszközök 

információszerzésre alkalmas funkcióját.  
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Számítógép-kezelés Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Bemutatni a számítógép sokoldalú alkalmazhatóságát 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Hangszóró 

bekapcsolása, hangerő 

szabályozása 

Zenelejátszó program 

használata 

Internet, internet kínálta 

lehetőségek 

hangszóró 

lejátszás indítása, 

megállítás 

halk-hangos 

internet, email, 

weboldal 

A számítógép részeinek ismétlése Ismerkedés a hangszóróval 

Zene lejátszásának, megállításának, hangerő beállításának 

gyakorlása 

A zenelejátszással kapcsolatos szimbólumok megtekintése 

CD/DVD lejátszó kezelőfelületén található szimbólumok 

megtekintése, a CD lejátszó működtetésének kipróbálása 

Az internet kínálta lehetőségek megbeszélése, weboldalak 

megtekintése együttműködéssel 

Beszélgetés az internethasználattal kapcsolatos veszélyekről, 

szabályokról 

Számítógép részeinek 

megismertetése, az ismeretek 

elmélyítése 

Egyéni képességeinek 

megfelelően motiválttá tenni 

a tanulókat az internet kínálta 

lehetőségek alapszintű 

megismerésére 

Az internethasználattal 

kapcsolatos veszélyek 

tudatosítása 

 

 

Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Irodatechnikai készülékek Óraszám: 6 

Nevelési-fejlesztési cél: Érdeklődés felkeltése az irodatechnikai eszközök iránt 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Fénymásoló használata 

Telefonálás anyagi 

vonzata 

fénymásoló, 

fénymásolás 

telefon feltöltés, telefon 

számla 

Fénymásoló működésének megfigyelése, használata 

együttműködéssel 

A telefonálással kapcsolatos fogalmak átismétlése, gyakorlása 

A kulturált telefonálási szokások megismerése 

Beszélgetés a telefonálás anyagi vonzatáról.  

Az irodatechnikai eszközös 

szabályos használatának 

bemutatása 
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Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Dokumentum-készítés Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Bemutatni a számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Betűméret, betűtípus, 

betű színe 

Egérgörgő használata 

 

nagybetű, kisbetű, 

betűtípus, betű színe 

egérgörgő 

Betűk helyének megismerése a billentyűzeten 

Együttműködéssel betűk, szótagok, szavak gépelése 

A betű méretének, típusának, színének változtatása 

együttműködéssel 

A sajtóban leggyakrabban használt betűtípusokkal szedett 

betűk, szótagok, mondatok olvasása együttműködéssel 

A dokumentumban való navigálás együttműködéssel, az 

egérgörgő használatával 

A dokumentumkészítés 

alapjainak megismertetése  

 

 

 

 

 

Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Játékprogramok Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: Bemutatni a számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a szórakozásban 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Rajzprogram további 

funkciói 

Egyszerűbb játék-és 

oktatóprogramok 

 

radír, kitöltés színnel, 

nagyító, festékszóró 

az aktuális programok 

használatához tartozó 

kifejezések és 

szókapcsolatok. 

Ismerkedés a rajzprogram további funkcióival 

Egyszerű játékprogramok használata 

A rajzprogram további 

funkcióinak megismertetése 

Manuális és intellektuális 

készség fejlesztése 
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Taneszköz lista az Információs eszközök használata tantárgyhoz 

 

Számítógép 

Monitor 

Billentyűzet 

Egér 

Pár hangfal 

Fejhallgató 

Laptop 

Nyomtató 
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3.12 [Új] Osztályfőnöki 5. évfolyam 

               (Közösségi nevelés) 

 
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

Cél: 

 az osztályba járó tanulók közösségét kialakítani, fejleszteni, a csoporthoz tartozást, 

identitást tudatosítani.  

 a tanulókat segíteni önismeretük fejlesztésében, személyiségük stabilizálása a 

lehetséges életpálya elérésének céljai érdekében.  

 a szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a 

tolerancia, a kooperáció, a konfliktuskezelés stb. képességeinek) fejlesztését segíteni, 

főként az osztályban megélt saját élmények, tapasztalatok alapján.  

 a társadalmi beilleszkedést támogatni, az élet különböző területeire érvényes 

szabályokat rendszerezni, a felnőtt élet megkezdését előkészíteni.  

 lehetőséget adni az iskolai közösségi programokhoz történő kapcsolódás 

előkészítésére, tervezésére, az ünnepélyeken, megemlékezéseken a csoport 

szerepvállalására. 

 

Feladat: 

 az osztályközösség és viselkedéskultúra alakítása 

 helyes önismeret, énkép fejlesztése 

 felelősségvállalás kialakítása 

 szabálytudat kialakítása a társas kapcsolatokban 

 a közösség életében való részt vállalás 

 

 
A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret: 

 5. évfolyam 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 
     

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret: 36 óra 

 

Témakör 5. évfolyam  

1. Beilleszkedés - alkalmazkodás  10 óra 

2. Önismeret – Testi és lelki egészség  12 óra 

3. Aktuális témák  14 óra 

Összesen:  36 
 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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5. Évfolyam 

1. Témakör: Beilleszkedés – Alkalmazkodás Tantárgy: osztályfőnöki Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Szabályok, helyes napirend ismerete, kialakítása 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Szabályok A közösség szabályrendszerének tudatosítása. 

Önreflexiók, helyzetgyakorlatok végzése, 

ezeknek a gyakorlatoknak az elmélyítése 

ismétlésekkel. 

A szabályokat követni 

Egyre helyesebb önértékelést tartani 

A veszélyes, ártó helyzeteket elkerülni 

Napirend, tanórán kívüli elfoglaltságok Helyes napirend kialakítása 

Ötletek gyűjtése a szabadidő eltöltésére 

Aktív együttműködés 

A naprendet betartani  

Tartalmasan eltölteni a szabadidőt 

Önállóan dönteni, végrehajtani 

Veszélyes helyzetek A veszélyforrások felismerése, megvitatása 

Tűz és balesetvédelem 

A veszélyhelyzeteket felismerni, jelezni  

Fogalmak: szabály, veszély, tűz, baleset, óra, tanóra, hiányzás, szabadidő 

 

5. Évfolyam 

2. Témakör: Önismeret – Testi és lelki egészség Tantárgy: osztályfőnöki Óraszám: 12 

Nevelési fejlesztési cél: Mondanivaló árnyalt közlése. Reális önismeret kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tulajdonságok Általános tulajdonságok megnevezése 

Tulajdonság kártyák használata 

A viselkedéseket, megnyilvánulásokat, 

szokásokat megnevezni, helyesen értékelni 

A jó és a rossz Jó és rossz elkülönítése. 

Mesék hallgatása, elemzése 

Szituációs játékok játszása 

Helyes döntéseket hozni 

Reális értékítéletet kialakítani 

Önismeret Saját tulajdonságaim számbavétele, 

megnevezése 

Önjellemzés készítése, megbeszélése 

Véleménycsere 

Az önelemzés alapjait megtanulni 

Gyakorolni az önértékelést és a 

véleményalkotást 

 

Fogalmak: jó, rossz, tulajdonság, helyes, helytelen, elemzés, önelemzés 
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5. Évfolyam 

3. Témakör: Aktuális témák Tantárgy: osztályfőnöki Óraszám: 14 

Nevelési fejlesztési cél: Osztályközösséget alakítani. Egyéni és társadalmi ünnepeket ismerni, számon tartani 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Saját teendők Tervek készítése, egyeztetés a többi 

csoporttal. 

Az ünnepnek megfelelő szokások, 

külsőségek megtartása: vendégvárással 

kapcsolatos teendők, ünnepi műsorban 

szerepvállalás.  

Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése. 

Szűkebb és tágabb közösségét megismerni, 

annak életét, történéseit figyelemmel kísérni, 

ebbe bekapcsolódni. 

A közösség életében adódó aktuális, 

váratlan események  

A közösség életében felmerülő probléma 

megfogalmazása, véleményalkotás, vita. 

 

Aktivitást és együttműködést tanúsítani 

Egyéni és közösségi ünnepek, 

események, a közösség alkalmai: 

ünnepélyek, külső programok. 

 

Aktív részvétel az ünnepeken, családi és 

közösségi alkalmakon, dekoráció készítése, 

öltözék megválasztása. 

A közös élmények megbeszélése, az elkészült 

fotók, felvételek közös megtekintése, a 

látottak megvitatása. 

A közös eseményeken aktív részvétel 

 

Fogalmak: Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak köre. 
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[Új] Osztályfőnöki 6. évfolyam 

               (Közösségi nevelés) 
Cél: 

 az osztályba járó tanulók közösségét kialakítani, fejleszteni, a csoporthoz tartozást, identitást tudatosítani.  

 a tanulókat segíteni önismeretük fejlesztésében, személyiségük stabilizálása a lehetséges életpálya elérésének céljai érdekében.  

 a szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a tolerancia, a kooperáció, a konfliktuskezelés stb. 

képességeinek) fejlesztését segíteni, főként az osztályban megélt saját élmények, tapasztalatok alapján.  

 a társadalmi beilleszkedést támogatni, az élet különböző területeire érvényes szabályokat rendszerezni, a felnőtt élet megkezdését 

előkészíteni.  

 lehetőséget adni az iskolai közösségi programokhoz történő kapcsolódás előkészítésére, tervezésére, az ünnepélyeken, 

megemlékezéseken a csoport szerepvállalására. 

 

Feladat: 

 az osztályközösség és viselkedéskultúra alakítása 

 helyes önismeret, énkép fejlesztése 

 felelősségvállalás kialakítása 

 szabálytudat kialakítása a társas kapcsolatokban 

 a közösség életében való részt vállalás 
A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret: 

 6. évfolyam 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 

    A témakörök feldolgozására javasolt időkeret: 36 óra 

Témakör/Évfolyam 6. évfolyam  

1. Beilleszkedés - alkalmazkodás 8 óra 

2. Önismeret – Testi és lelki egészség 14 óra 

3. Aktuális témák 14 óra 

Összesen: 36 
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6. Évfolyam 

1. Témakör: Beilleszkedés – Alkalmazkodás Tantárgy: osztályfőnöki Óraszám: 8 

Nevelési fejlesztési cél: Szabályok, helyes napirend ismerete, kialakítása 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Szabályok A közösség szabályrendszerének tudatosítása. 

Önreflexiók, helyzetgyakorlatok végzése, 

ezeknek a gyakorlatoknak az elmélyítése 

ismétlésekkel. 

A szabályokat követni 

Egyre helyesebb önértékelést tartani 

A veszélyes, ártó helyzeteket elkerülni 

Napirend, tanórán kívüli elfoglaltságok Helyes napirend kialakítása 

Ötletek gyűjtése a szabadidő eltöltésére 

Aktív együttműködés 

A naprendet betartani  

Tartalmasan eltölteni a szabadidőt 

Önállóan dönteni, végrehajtani 

Veszélyes helyzetek A veszélyforrások felismerése, megvitatása 

Tűz és balesetvédelem 

A veszélyhelyzeteket felismerni, jelezni  

Fogalmak: szabály, veszély, tűz, baleset, óra, tanóra, hiányzás, szabadidő 

 

6. Évfolyam 

2. Témakör: Önismeret – Testi és lelki egészség Tantárgy: osztályfőnöki Óraszám: 14 

Nevelési fejlesztési cél: Mondanivaló árnyalt közlése. Reális önismeret kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tulajdonságok Általános tulajdonságok megnevezése 

Tulajdonság kártyák használata 

A viselkedéseket, megnyilvánulásokat, 

szokásokat megnevezni, helyesen értékelni 

A jó és a rossz Jó és rossz elkülönítése. 

Mesék hallgatása, elemzése 

Szituációs játékok játszása 

Helyes döntéseket hozni 

Reális értékítéletet kialakítani 

Önismeret Saját tulajdonságaim számbavétele, 

megnevezése 

Önjellemzés készítése, megbeszélése 

Véleménycsere 

Az önelemzés alapjait megtanulni 

Gyakorolni az önértékelést és a 

véleményalkotást 

 

Fogalmak: jó, rossz, tulajdonság, helyes, helytelen, elemzés, önelemzés 
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6. Évfolyam 

3. Témakör: Aktuális témák Tantárgy: osztályfőnöki Óraszám: 14 

Nevelési fejlesztési cél: Osztályközösséget alakítani. Egyéni és társadalmi ünnepeket ismerni, számon tartani 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Saját teendők Tervek készítése, egyeztetés a többi 

csoporttal. 

Az ünnepnek megfelelő szokások, 

külsőségek megtartása: vendégvárással 

kapcsolatos teendők, ünnepi műsorban 

szerepvállalás.  

Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése. 

Szűkebb és tágabb közösségét megismerni, 

annak életét, történéseit figyelemmel kísérni, 

ebbe bekapcsolódni. 

A közösség életében adódó aktuális, 

váratlan események  

A közösség életében felmerülő probléma 

megfogalmazása, véleményalkotás, vita. 

 

Aktivitást és együttműködést tanúsítani 

Egyéni és közösségi ünnepek, 

események, a közösség alkalmai: 

ünnepélyek, külső programok. 

 

Aktív részvétel az ünnepeken, családi és 

közösségi alkalmakon, dekoráció készítése, 

öltözék megválasztása. 

A közös élmények megbeszélése, az elkészült 

fotók, felvételek közös megtekintése, a 

látottak megvitatása. 

A közös eseményeken aktív részvétel 

 

Fogalmak: Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak köre. 
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3.13 Mozgásnevelés 
 

Évfolyam: 1 – 6. 

 

Cél: 

 Kialakítani olyan ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket, amely a 

későbbi mozgásos cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat 

megalapozza, motorikus képességeiket hatékonyan fejleszti. 

 Sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíteni mozgásvágyuk 

fenntartását a későbbi évekre, valamint kötődést jelentő élményeket nyújtani. 

 A megtanult, begyakorolt testhelyzetek, gimnasztikai gyakorlatok, elemi mozgássorok 

reprodukálását segíteni. 

 A mozgáskedvet felkelteni. 

 Az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai, szociális képességek kialakítását, a 

tanulók társadalmi mobilizációját elősegíteni. 

 Elősegíteni a tanulók társadalmi mobilizációját az elemi munkavégzéshez szükséges 

fizikai, szociális képességek kialakításával. 

 

Feladat: 

 A gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. 

 Alapmozgások (futás, ugrás, dobás) gyakoroltatása. 

 Térbeli irányok, viszonyfogalmak használata. 

 Ciklikus mozgássorok elsajátítása. 

 A tornaszerek adekvát, egyre önállóbb használata. 

 Mozgásos emlékezet fejlesztése. 

 Testi fejlődés zavarának korrekciója a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás eljárások 

alkalmazásával. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Tudjon mozdulatsort folyamatosan végezni. 

 Tudjon saját testéhez viszonyítva tájékozódni. 

 Ismerje az általa használt tornaszerek nevét. 

 Aktívan kapcsolódjon be a versenyjátékokba. 

 Tudjon csapatához alkalmazkodni, törekedjen a játékszabályok betartására. 

 Mozgását tudja összerendezni és irányítani, ügyeljen a helyes testtartásra. 

 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a koordinált mozgásformák kivitelezésében, az 

emlékezet, a feladatmegértés terén, az akaratlagosan kivitelezett feladatokban. Félévkor 

tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. Évente P.A.C. felmérés 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 

Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

Témakör / Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Rendgyakorlatok téri tájékozódás 30  30  32 33 20 20 

2. Alapmozgások/ Alapvető testhelyzetek, szabad 

és kéziszer gyakorlatok 

40  40  
29 31 35 35 

3. Alapvető testhelyzetek, szabad és kézi-szer 

gyakorlatok / Légző gyakorlatok 

15  15  
41 38 30 30 

4. Légző gyakorlatok/ Dobások, labdás 

gyakorlatok 

  
18 18   

5. Dobások, labdás gyakorlatok/ Játékos 

versenyek  

45 45 
30 30 45 45 

6. Játékos versenyek  32 + 18 32 + 18 30 30 50 50 

Összesen: 180 180 180 180 180 180 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 18  18 18 18 18 18 
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3.13 [Új] Mozgásnevelés 1. évfolyam 

              (Testnevelés) 

 
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

Cél: A tantárgy célja kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók mozgáskultúráját, 

javítani a mozgás összerendezettségét. A mozgást a motorikus fejletlenségek, testtartási 

rendellenességek korrekciójának eszközévé tenni a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás 

eljárások alkalmazásával, az uszodai foglalkozások, gyógytorna kezelések által kialakítva olyan 

ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket, amely a későbbi mozgásos cselekvési 

biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza, motorikus képességeiket 

hatékonyan fejleszti. 

A tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben a mozgásos cselekvési biztonság 

kialakításával, a bátorság megalapozásával vesz részt a feladatok kivitelezése közben, amelyet 

a motorikus képességek ügyesítésével, az egyensúly, a figyelem fejlesztésével ér el. A 

balesetveszélyes helyzetek felismerése és az elkerülés technikáinak gyakorlása segít a testi 

épség megőrzésében. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés céljait a téri tájékozódás fejlesztésével és a helyes 

testtartásban történő mozgások gyakorlásával segíti. Fejleszti az önismeretet és a társas 

kapcsolati kultúrát a pozitív személyiségjegyek megerősítésével, az egészséges önbizalom 

kialakításával, a fizikai képességek reális megismertetésével, segíti a félénkség és a szorongás 

érzésének csökkentését a mozgásos tevékenységekben. 

A tantárgy sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíti a tanulók 

mozgásvágyának fenntartását, valamint élmények gyűjtését. Iskolánkban heti rendszerességgel 

több sportszakkör (úszás, atlétika, kosárlabda, labdarúgás, kerékpár, asztalitenisz, tollaslabda) 

is működik, amelyek keretében lehetőség nyílik a sportágak szakszövetségei által kiírt 

versenyeken való részvételre. 

Elvárt teljesítmény: Szabályok betartásával, viszonylagos önállósággal alapmozgások és 

atlétikai mozgások végrehajtására legyen képes. Verseny-és csapatjátékokban képességeinek 

megfelelően a szabályok betartásával és az esetleges vereség elviselésére való készséggel 

vegyen részt. Legyen igénye a rendszeres mozgásra, sportra, szeresse a vízben végezhető 

mozgás lehetőségeket. Legyen képes vigyázni saját és társa testi épségére, egészségére 

sportolás közben. Ismerje és utasítsa el az egészséget károsító szokásokat. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 1. évfolyam 2. évfolyam 

Heti óraszám 5 óra 5 óra 

Éves óraszám 180 óra 180 óra 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

Témakör/Évfolyam 1.-2. évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 60 óra 

2. Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok 80 óra 

3. Légzőgyakorlatok 30 óra 

4. Dobások, labdás gyakorlatok 90 óra 

5. Játékos versenyek 64 + 36 óra 

Összesen: 360 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 36 óra 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret az első évfolyamra 

Témakör/Évfolyam 1. évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 30 óra 

2. Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok 40 óra 

3. Légzőgyakorlatok 15 óra 

4. Dobások, labdás gyakorlatok 45 óra 

5. Játékos versenyek 32 +18 óra 

Összesen: 180 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 18 óra 
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1. Évfolyam 

1. Témakör: Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: Gyakorlatok utánzása, követése, alakzatba rendeződés, irányok követése, vezényszavak ismerete és követése, 

fegyelmezett gyakorlatvégzés 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorakozó sorban állás, elhelyezkedés alapvonalon, 

utasítások alkalmazás 

utánzás, vezényszavak követése 

Egyszerű mozgásos cselekvések végrehajtása alapmozgások (forgás, kúszás, mászás, járás, 

futás) kivitelezése, lépcsőzés 

utánzás, vezényszavak követése 

Fogalmak: kör, oszlop, vonal; elöl, hátul, fent, lent, előtte, alatta, irány 

 

1. Évfolyam 

2. Témakör: Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél: Testtudat, testérzékelés fejlesztése. Vezényszavak ismerete és követése- Fegyelmezett gyakorlatvégzés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Alapmozgások Alapvető mozgások (fiziológiás mozgássor 

elemeinek) kivitelezése.  

Úszás elemeinek előkészítése.  

Utánzás, vezényszavak követése. 

Utánzó mozgások Részvétel egyéni, páros és csoportos 

gyakorlatokban. 

Utánzás, vezényszavak követése. 

Beszéd és mozgás összekapcsolása, 

mondókázás.  

Testkép, testtudat kialakítása Testrészek megismerése, mozgatásának 

gyakorlása, tudatosítása.  

Ismerje meg a saját testrészeit, mozgassa 

őket, nevezze meg.  

Fogalmak: ülni, állni, feküdni hanyatt, hason, mondókák, húzz, testrészek, érzékszervek 
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1. Évfolyam 

3. Témakör: Légzőgyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: Helyes légzéstechnika elsajátítása Fújó-gyakorlatok Vitálkapacitás növelése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Utánzó gyakorlatok Különböző testhelyzetek felvétele, utánzása 

ki-és belégzéskor 

Utánzás, vezényszavak követése. 

Helyes légzés gyakorlása Ki-be légzés tudatosítása Utánzás, vezényszavak követése. 

A víz megváltozott halmazállapotának 

megismerése 

Gyakorlatok vízben Fegyelmezett mozgások, magatartási 

szabályok betartása, balesetvédelmi 

szabályok megismerése. 

Fogalmak: Ki, be, száj nyitva, csukva, fújni, szívni. 

 

 

1. Évfolyam 

4. Témakör: Dobások, labdás gyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 45 

Nevelési fejlesztési cél: Céltudatos játék. Egyre pontosabb labda kezelés. Szem-kéz koordináció fejlesztése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Labdagyakorlatok Labda gurítása, dobása, pattintása Utánzás, vezényszavak követése, önálló 

cselekvés.  

Páros gyakorlatok Labda dobása, gurítása, pattintása a párnak Fegyelmezett mozgások, magatartási 

szabályok betartása, balesetvédelmi 

szabályok megismerése. 

Dobások, átadások Egy-, kétkezes alsó dobás meghatározott 

irányba, célbadobás 

Célra tartás, vezényszavak követése, önálló 

cselekvés:  

Fogalmak: gömbölyű, gurul, pattog, pöttyös, alapszínek (piros, kék, sárga, zöld) 
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1. Évfolyam 

5. Témakör: Játékos versenyek Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám:32+18  

Nevelési fejlesztési cél: Úszás elemeinek előkészítése. Szabály megtartása. Balesetvédelmi szabályok megismerése. Versenyhelyzetek 

felismerése, kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorversenyek Ugrálás, hintázás, akadályverseny, 

úszóverseny 

Szabályok felismerése és követése, nyerés- és 

vereség elfogadása, helyes kezelése, szurkolás 

egymásnak, csapatszellem kialakítása. 

Szabályjátékok Székfoglaló, Tűz-víz-repülő Szabályok felismerése és követése, nyerés- és 

vereség elfogadása, helyes kezelése, szurkolás 

egymásnak, csapatszellem kialakítása. 

Fogalmak: Verseny, ki a győztes? ki, be, magas, alacsony. 

 

Megjegyzés: 

- Az általános iskolai úszás oktatás, uszodai foglalkozások nem kötelezőek a kerettantervben foglaltak szerint, de a helyi adottságok miatt 

ezekre lehetőség nyílik. 

- Az uszodai foglalkozásokban részt vevő gyerekeket minden esetben a szakemberek választják ki. hogy a szakmai-, egészségügyi feltételek, 

nemzeti népegészségügyi előírások alapján kik alkalmasak a vízben történő mozgásnevelésre. 

- Azok a tanulók, akik nem alkalmasak az uszodai foglalkozásokra, természetesen azonos időben tornatermi foglalkozásokon vesznek részt. 

 

- Az uszodai foglalkozásokból történő kizáró okok:  

- Szobatisztaság hiánya, bizonytalansága  

- Epilepszia (orvosi igazolással 1 év tünetmentesség után megkísérelhető)  

- Egyéb egészségügyi okok (pl.: sztómazsák, PEG, Shunt – kivéve külön igazolással) 

- Fertőző betegségek, főként a bőrbetegségek  

- Magatartási-viselkedési problémák 
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[Új] Mozgásnevelés 2. évfolyam 

              (Testnevelés) 
 

Cél: A tantárgy célja kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók mozgáskultúráját, 

javítani a mozgás összerendezettségét. A mozgást a motorikus fejletlenségek, testtartási 

rendellenességek korrekciójának eszközévé tenni a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás 

eljárások alkalmazásával, az uszodai foglalkozások, gyógytorna kezelések által kialakítva olyan 

ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket, amely a későbbi mozgásos cselekvési 

biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza, motorikus képességeiket 

hatékonyan fejleszti. 

A tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben a mozgásos cselekvési biztonság 

kialakításával, a bátorság megalapozásával vesz részt a feladatok kivitelezése közben, amelyet 

a motorikus képességek ügyesítésével, az egyensúly, a figyelem fejlesztésével ér el. A 

balesetveszélyes helyzetek felismerése és az elkerülés technikáinak gyakorlása segít a testi 

épség megőrzésében. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés céljait a téri tájékozódás fejlesztésével és a helyes 

testtartásban történő mozgások gyakorlásával segíti. Fejleszti az önismeretet és a társas 

kapcsolati kultúrát a pozitív személyiségjegyek megerősítésével, az egészséges önbizalom 

kialakításával, a fizikai képességek reális megismertetésével, segíti a félénkség és a szorongás 

érzésének csökkentését a mozgásos tevékenységekben. 

A tantárgy sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíti a tanulók 

mozgásvágyának fenntartását, valamint élmények gyűjtését. Iskolánkban heti rendszerességgel 

több sportszakkör (úszás, atlétika, kosárlabda, labdarúgás, kerékpár, asztalitenisz, tollaslabda) 

is működik, amelyek keretében lehetőség nyílik a sportágak szakszövetségei által kiírt 

versenyeken való részvételre. 

Elvárt teljesítmény: Szabályok betartásával, viszonylagos önállósággal alapmozgások és 

atlétikai mozgások végrehajtására legyen képes. Verseny-és csapatjátékokban képességeinek 

megfelelően a szabályok betartásával és az esetleges vereség elviselésére való készséggel 

vegyen részt. Legyen igénye a rendszeres mozgásra, sportra, szeresse a vízben végezhető 

mozgás lehetőségeket. Legyen képes vigyázni saját és társa testi épségére, egészségére 

sportolás közben. Ismerje és utasítsa el az egészséget károsító szokásokat. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 1. évfolyam 2. évfolyam 

Heti óraszám 5 óra 5 óra 

Éves óraszám 180 óra 180 óra 
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A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

Témakör/Évfolyam 1.-2. évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 60 óra 

2. Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok 80 óra 

3. Légzőgyakorlatok 30 óra 

4. Dobások, labdás gyakorlatok 90 óra 

5. Játékos versenyek 64 + 36 óra 

Összesen: 360 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 36 óra 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret a második évfolyamra 

Témakör/Évfolyam 2. évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 30 óra 

2. Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok 40 óra 

3. Légzőgyakorlatok 15 óra 

4. Dobások, labdás gyakorlatok 45 óra 

5. Játékos versenyek 32 +18 óra 

Összesen: 180 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 18 óra 
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2. Évfolyam 

1. Témakör: Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: Gyakorlatok utánzása, követése, alakzatba rendeződés, irányok követése, vezényszavak ismerete és követése, 

fegyelmezett gyakorlatvégzés 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorakozó sorban állás, elhelyezkedés alapvonalon, 

utasítások alkalmazás 

utánzás, vezényszavak követése 

Egyszerű mozgásos cselekvések végrehajtása alapmozgások (forgás, kúszás, mászás, járás, 

futás) kivitelezése, lépcsőzés 

utánzás, vezényszavak követése 

Fogalmak: kör, oszlop, vonal; elöl, hátul, fent, lent, előtte, alatta, irány 

 

2. Évfolyam 

2. Témakör: Alapvető testhelyzetek, szabad és kéziszer gyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél: Testtudat, testérzékelés fejlesztése. Vezényszavak ismerete és követése- Fegyelmezett gyakorlatvégzés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Alapmozgások Alapvető mozgások (fiziológiás mozgássor 

elemeinek) kivitelezése.  

Úszás elemeinek előkészítése.  

Utánzás, vezényszavak követése. 

Utánzó mozgások Részvétel egyéni, páros és csoportos 

gyakorlatokban. 

Utánzás, vezényszavak követése. 

Beszéd és mozgás összekapcsolása, 

mondókázás.  

Testkép, testtudat kialakítása Testrészek megismerése, mozgatásának 

gyakorlása, tudatosítása.  

Ismerje meg a saját testrészeit, mozgassa 

őket, nevezze meg.  

Fogalmak: ülni, állni, feküdni hanyatt, hason, mondókák, húzz, testrészek, érzékszervek 
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2. Évfolyam 

3. Témakör: Légzőgyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: Helyes légzéstechnika elsajátítása Fújó-gyakorlatok Vitálkapacitás növelése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Utánzó gyakorlatok Különböző testhelyzetek felvétele, utánzása 

ki-és belégzéskor 

Utánzás, vezényszavak követése. 

Helyes légzés gyakorlása Ki-be légzés tudatosítása Utánzás, vezényszavak követése. 

A víz megváltozott halmazállapotának 

megismerése 

Gyakorlatok vízben Fegyelmezett mozgások, magatartási 

szabályok betartása, balesetvédelmi 

szabályok megismerése. 

Fogalmak: Ki, be, száj nyitva, csukva, fújni, szívni. 

 

 

2. Évfolyam 

4. Témakör: Dobások, labdás gyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 45 

Nevelési fejlesztési cél: Céltudatos játék. Egyre pontosabb labda kezelés. Szem-kéz koordináció fejlesztése. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Labdagyakorlatok Labda gurítása, dobása, pattintása Utánzás, vezényszavak követése, önálló 

cselekvés.  

Páros gyakorlatok Labda dobása, gurítása, pattintása a párnak Fegyelmezett mozgások, magatartási 

szabályok betartása, balesetvédelmi 

szabályok megismerése. 

Dobások, átadások Egy-, kétkezes alsó dobás meghatározott 

irányba, célbadobás 

Célra tartás, vezényszavak követése, önálló 

cselekvés:  

Fogalmak: gömbölyű, gurul, pattog, pöttyös, alapszínek (piros, kék, sárga, zöld) 
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2. Évfolyam 

5. Témakör: Játékos versenyek Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám:32+18  

Nevelési fejlesztési cél: Úszás elemeinek előkészítése. Szabály megtartása. Balesetvédelmi szabályok megismerése. Versenyhelyzetek 

felismerése, kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorversenyek Ugrálás, hintázás, akadályverseny, 

úszóverseny 

Szabályok felismerése és követése, nyerés- és 

vereség elfogadása, helyes kezelése, szurkolás 

egymásnak, csapatszellem kialakítása. 

Szabályjátékok Székfoglaló, Tűz-víz-repülő Szabályok felismerése és követése, nyerés- és 

vereség elfogadása, helyes kezelése, szurkolás 

egymásnak, csapatszellem kialakítása. 

Fogalmak: Verseny, ki a győztes? ki, be, magas, alacsony. 

 

Megjegyzés: 

- Az általános iskolai úszás oktatás, uszodai foglalkozások nem kötelezőek a kerettantervben foglaltak szerint, de a helyi adottságok miatt 

ezekre lehetőség nyílik. 

- Az uszodai foglalkozásokban részt vevő gyerekeket minden esetben a szakemberek választják ki, hogy a szakmai-, egészségügyi feltételek, 

nemzeti népegészségügyi előírások alapján kik alkalmasak a vízben történő mozgásnevelésre. 

- Azok a tanulók, akik nem alkalmasak az uszodai foglalkozásokra, természetesen azonos időben tornatermi foglalkozásokon vesznek részt. 

 

- Az uszodai foglalkozásokból történő kizáró okok:  

- Szobatisztaság hiánya, bizonytalansága  

- Epilepszia (orvosi igazolással 1 év tünetmentesség után megkísérelhető)  

- Egyéb egészségügyi okok (pl.: sztómazsák, PEG, Shunt – kivéve külön igazolással) 

- Fertőző betegségek, főként a bőrbetegségek  

- Magatartási-viselkedési problémák 
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Mozgásnevelés 

Évfolyam: 3. 

 

Cél: 

 A mindennapi élethez szükséges összerendezett mozgáskészségeket kialakítani. 

 Az ügyességet, állóképességet, gyorsaságot, bátorságot, edzettséget fejleszteni. 

 A tanulók érdeklődését felkelteni a saját és társai mozgása iránt. 

 

Feladat: 

 Mozgáskészség fejlesztése. 

 Mozgászavarok csökkentése, javítása. 

 Mozgásigény kielégítése.  

 Az alapmozgások fejlesztése: csúszás, mászás, ugrás, dobás. 

 Egyszerű szabályok betartása. 

 A tér és időbeli képzetek alapjainak lerakása, a feladattudat kezdeti kialakítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 

 Segítséggel tájékozódjon alapvető téri helyzetben. 

 Értsen meg egyszerű utasításokat. 

 Tudjon szóbeli utasításra utánzással egyszerű alapmozgásokat, elemi 

szabadgyakorlatokat végrehajtani. 

 Egyszerű mozgásos tevékenységekbe kapcsolódjon be. 

 Tudja adott jelre mozgását elindítani, megállítani. 

 Tudjon labdát dobni, elkapni. 

 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a koordinált mozgásformák kivitelezésében, az 

emlékezet, a feladatmegértés terén, az akaratlagosan kivitelezett feladatokban.  

Félévkor tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. Évente P.A.C. 

felmérés. 
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Évfolyam: 3. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Óraszám: 32 

Nevelési-fejlesztési cél: Téri irányok alkalmazása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Tornasor kialakítása. 

 

Testfordulatok. 

Térérzékelés. 

Egyszerű alakzatok 

kialakítása. 

alacsony, magas, jobb, 

bal 

 

 

Segítséggel sorakozó magasság alapján. 

Hol a helyem a tornasorban? Ki mellett álltam? 

Fordulás jelre: jobbra-balra. 

Rövid utasítások végrehajtása. 

 

 

Segítséggel alkalmazza a 

térbeli irányokat. 

 

 

 

Évfolyam: 3. 

2. Témakör: Alapmozgások Óraszám: 29 

Nevelési-fejlesztési cél: Helyes testtartás kialakítása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Lépcsőn járás 

 

Egyensúlyozó 

gyakorlatok 

 

Gurulás 

 

Statikus helyzetek 

fel, le 

 

tornaszer: pad; billeg, 

egyensúly 

 

 

 

Lépcsőn járás után-lépéssel le, fel fokozódó önállósággal. 

Segítséggel járás tornapadon 

 

Gurulás hason- és háton fekvésből 

 

Törökülés, nyújtott ülés 

Segítséggel hajtsa végre az 

egyszerű mozgásos 

tevékenységeket. 
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Évfolyam: 3. 

3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, légző, szabad és kézi szer gyakorlatok Óraszám: 41 

Nevelési-fejlesztési cél: Testtudat kialakítása; fent, lent és középen helyzetek rögzítése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Szabadgyakorlatok 

 

Mozgáskontroll 

 

Hasi légzés 

fej, arc, szem, fül, orr, 

száj, végtagok, has 

 

 

 

légzés 

Különböző testrészekkel egyszerű szabadgyakorlatok 2 

ütemre. 

Tükör előtt végzett gyakorlatok: döntések, hajlítások, kar- és 

lábemelések. 

Hasi légzés megfigyelése, alkalmazása. 

Ki-be légzés körmozgással ülésben, állásban. 

Tudjon segítséggel két 

elemből álló mozdulatsort 

bemutatás után visszaadni. 

Fokozódó önállósággal hajtsa 

végre megadott jelre a 

levegővételt és kifújást. 

 

Évfolyam: 3. 

4. Témakör: Dobások, labdás gyakorlatok Óraszám: 18 

Nevelési-fejlesztési cél: Megfelelően pontos labdahasználat 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Alsó, felső dobás. 

 

 

Páros labdagurítás. 

 

fent, lent, dob 

 

 

gurít 

 

Egy és kétkezes alsó és felső dobás társnak, megadott célba, 

levegőbe. Labda feldobása a levegőbe, a visszaérkező labda 

birtokba vétele. 

Labdagurítás társnak ülő és álló helyzetben. 

 

Fokozódó önállósággal, egyre 

pontosabban dobja a labdát és 

kapja el azt. 

Önállóan gurítsa társának 

oda- vissza a labdát. 

 

Évfolyam: 3. 

5. Témakör: Játékos versenyek Óraszám: 30 

Nevelési-fejlesztési cél: Együttműködés, akarat, kitartás fejlesztése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Alapmozgások alkalmazása. 

 

Szabályjátékok. 

Versenyjátékok. 

cél, célba érés, 

győztes 

Alapmozgások alkalmazása ügyességi feladatoknál (járás, 

mászás, kúszás, ugrás) 

Bújócska, fogócska, versenyfutás, húzások, tolások. 

 

Ismerjen fel és tartson be 

egyszerű szabályokat. 
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Mozgásnevelés  

Évfolyam: 4. 

 

Cél: 

 A mindennapi élethez szükséges összerendezett mozgáskészségeket kialakítani. 

 Az ügyességet, állóképességet, gyorsaságot, bátorságot, edzettséget fejleszteni. 

 A tanulók érdeklődését felkelteni a saját és társai mozgása iránt. 

 

Feladat: 

 Mozgáskészség fejlesztése. 

 Mozgászavarok csökkentése, javítása. 

 Mozgásigény kielégítése.  

 Az alapmozgások fejlesztése: csúszás, mászás, ugrás, dobás. 

 Egyszerű szabályok betartása. 

 A tér és időbeli képzetek alapjainak lerakása, a feladattudat kezdeti kialakulása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Segítséggel tájékozódjon alapvető téri helyzetben. 

 Értsen meg egyszerű utasításokat.  

 Tudjon szóbeli utasításra utánzással egyszerű alapmozgásokat, elemi 

szabadgyakorlatokat végrehajtani. 

 Egyszerű mozgásos tevékenységekbe kapcsolódjon be. 

 Tudja adott jelre mozgását elindítani, megállítani. 

 Tudjon labdát dobni, elkapni. 

 

Értékelés:  

 

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a koordinált mozgásformák kivitelezésében, az 

emlékezet, a feladatmegértés terén, az akaratlagosan kivitelezett feladatokban. Félévkor 

tájékoztatás. Év végén szöveges minősítés, értékelő tájékoztatással. Évente P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 4. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Óraszám: 33 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyre biztosabban tájékozódjon a térben. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Sorakozó. 

 

 

 

Testfordulatok. 

 

Irányok alkalmazása. 

oszlop, vonal 

alacsony magas 

kicsi, nagy 

 

jobb, bal 

Segítséggel: 

sorakozás magasság szerint: oszlop, vonal. 

 

Megadott irányba ugrás sípjelre, vezényszóra előre, hátra. 

Járás ütemezéssel, tapssal énekszóra, mondókára. 

Jobb, bal fordulatok végzése. 

Találja meg helyét a tornasorban. 

 

Adekvát reakció vezényszóra. 

Helyesen ismerje az irányokat, 

egyre kevesebb segítséggel 

használja is azokat. 

 

Évfolyam: 4. 

2. Témakör: Alapmozgások Óraszám: 31 

Nevelési-fejlesztési cél: Kúszáshoz, mászáshoz szükséges mozdulatok összehangolása. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Statikus helyzetek. 

 

Járások. 

 

Függeszkedés. 

 

Gurulás. 

 

Kúszás, mászás, 

szökdelés. 

 

előre, hátra 

 

 

 

 

 

 

 

emelkedő, lejtő 

Segítséggel: kéz és lábtámaszok. 

 

Járás magas térdemeléssel. 

Járás emelkedőn, lejtőn, előre hátra, 

lépcsőn járás folyamatosan, 

egyensúlyozó járás padon, 

tárgyak átlépése. 

Bordásfalon (térdfelhúzással). 

Guruló átfordulás előre segítséggel. 

Kúszás-mászás akadályok alatt. 

Folyamatosan szökdelés előre hátra. 

 

Tudjon járás közben tárgyakat 

átlépni. 

 

Ismerje fel az egyes 

járásmódokat, egyszerű 

alapmozgásokat. 
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Évfolyam: 4. 

3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, légző, szabad és kézi-szer gyakorlatok Óraszám: 38 

Nevelési-fejlesztési cél: Ütemtartás társakkal. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Testrészekkel 

végezhető gyakorlatok. 

 

 

 

Ki-be légzés összhangja 

 

Fúvógyakorlatok. 

 

 

ütem 

egyenletes lüktetés 

fújni 

szívni 

 

Segítséggel szabad és kézi-szer gyakorlatok. 

 

Két egyszerű mozgáselem összekapcsolása: 

ugrás terpeszbe, taps fej fölött. 

Segítséggel ülés, állás, járás közben végzett légző 

gyakorlatok. 

Önállóan: pingpong labda fújása. 

Pihefújás versenyszerűen. 

 

 

Tudjon két elemből álló 

mozdulatsort bemutatás után 

visszaadni. 

Törekedjen a helyes légzésre. 

 

 

Évfolyam: 4. 

4. Témakör: Dobások labdás gyakorlaton Óraszám: 18 

Nevelési-fejlesztési cél: Labda dobása két kézzel. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Labdagyakorlatok. 

 

Labdadobás. 

cél 

alsó dobás 

felső dobás 

Segítséggel labdapattogtatás, labda elkapás. 

 

Labda célba dobása. 

Egykezes alsó és felső dobás. 

Álló labda elrúgása. 

Tudja a labdát kezelni. 
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Évfolyam: 4. 

5. Témakör: Játékos versenyek Óraszám: 60 

Nevelési-fejlesztési cél: Együttműködés 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Versenyjátékok. 

 

 

 

Fogójátékok. 

 

 

Mozgásos népi játékok. 

 

Sorverseny 

 

 

 

fogócska, fogó 

 

Labdával végezhető váltóversenyek. 

Futóversenyek. 

Sorváltó békaugrással. 

 

Karikafogó. Sapkafogó. Kutyafogó. 

 

 

Bújj, bújj,  itt megyek 

Lipem-lopom 

Héja, héja 

 

Tudják az egyszerű 

játékszabályokat betartani. 
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3.13 [Új] Mozgásnevelés 5. évfolyam 

        (Testnevelés) 
 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8. évfolyamának 2020. évi Kerettanterve 

alapján 

 

Cél: A tantárgy célja kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók mozgáskultúráját, 

javítani a mozgás összerendezettségét. A mozgást a motorikus fejletlenségek, testtartási 

rendellenességek korrekciójának eszközévé tenni a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás 

eljárások alkalmazásával, az uszodai foglalkozások, gyógytorna kezelések által kialakítva olyan 

ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket, amely a későbbi mozgásos cselekvési 

biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza, motorikus képességeiket 

hatékonyan fejleszti. A tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben a mozgásos cselekvési 

biztonság kialakításával, a bátorság megalapozásával vesz részt a feladatok kivitelezése 

közben, amelyet a motorikus képességek ügyesítésével, az egyensúly, a figyelem fejlesztésével 

ér el. A balesetveszélyes helyzetek felismerése és az elkerülés technikáinak gyakorlása segít a 

testi épség megőrzésében. A tantárgy szerepe különösen fontos a szabályok betartásának, a 

becsületes játék normáinak elmélyítésében és versenyhelyzetekben az önuralom és az 

önfegyelem kialakításában. A nemzeti öntudat, hazafias nevelés céljait a téri tájékozódás 

fejlesztésével és a helyes testtartásban történő mozgások gyakorlásával segíti. Fejleszti az 

önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát a pozitív személyiségjegyek megerősítésével, az 

egészséges önbizalom kialakításával, a fizikai képességek reális megismertetésével, segíti a 

félénkség és a szorongás érzésének csökkentését a mozgásos tevékenységekben. A tantárgy 

sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíti a tanulók mozgásvágyának 

fenntartását, valamint élmények gyűjtését. Iskolánkban heti rendszerességgel több sportszakkör 

(úszás, atlétika, kosárlabda, labdarúgás, kerékpár, asztalitenisz, tollaslabda) is működik, 

amelyek keretében lehetőség nyílik a sportágak szakszövetségei által kiírt versenyeken való 

részvételre. 

Elvárt teljesítmény: Szabályok betartásával, viszonylagos önállósággal alapmozgások és 

atlétikai mozgások végrehajtására legyen képes. Verseny-és csapatjátékokban képességeinek 

megfelelően a szabályok betartásával és az esetleges vereség elviselésére való készséggel 

vegyen részt. Legyen igénye a rendszeres mozgásra, sportra, szeresse a vízben végezhető 

mozgás lehetőségeket. Legyen képes vigyázni saját és társa testi épségére, egészségére 

sportolás közben. Ismerje és utasítsa el az egészséget károsító szokásokat. Tudjon  nagyság 

szerint sorakozni,     vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatokat elvégezni,   felismerni és 

reprodukálni egyszerű alapmozgásokat, járásmódokat. egyszerűbb testhelyzeteket utánozni, 

segítséggel bordásfalon függeszkedni, gimnasztikai gyakorlatokat utánozni segítséggel, 

utánzással négyütemű gyakorlatokat végezni. légzését szabályozni. egykezes alsó és felső 

dobással célba dobni. lábbal irányt tartva labdát vezetni (mindkét lábbal), cél felé elrúgni.  

csapatához alkalmazkodni, örülni mások sikerének. Kialakítani benne a versenyszellemet. 

 

 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 5. évfolyam 

Heti óraszám 5 óra 

Éves óraszám 180 óra 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

Témakör/Évfolyam 5-6. évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 40 óra 

2. Alapmozgások 70 óra 

3.Alapvető testhelyzetek, 

 légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok 

60 óra 

4. Dobások, labdás gyakorlatok 90 óra 

5. Játékos versenyek 100 óra 

Összesen:  360 

Szabadon felhasználható órakeret (10%)  

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret az első évfolyamra 

Témakör/Évfolyam 5. évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 20 óra 

2. Alapmozgások 35 óra 

3. Alapvető testhelyzetek, 

 légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok 

30 óra 

4. Dobások, labdás gyakorlatok 45 óra 

5. Játékos versenyek 32 +18 óra 

Összesen: 180 óra 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 18 óra 
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Évfolyam: 5 

1. Témakör: Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Gyakorlatok utánzása, követése Alakzatba rendeződés Irányok követése Vezényszavak ismerete és követése 

Fegyelmezett gyakorlatvégzés 

 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorakozó sorban állás, nagyság szerinti sorakozás, 

utasítások alkalmazás 

utánzás, vezényszavak követése 

Egyszerű mozgásos cselekvések végrehajtása alapmozgások (forgás, kúszás, mászás, járás, 

futás) kivitelezése, lépcsőzés 

utánzás, vezényszavak követése 

Testfordulatok, irányváltások Forgások vezényszóra vezényszavak követése, irányok ismerete 

Fogalmak: nyit, zár, kartávolság, tornaszekrény, alacsony, magas, irányok 
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Évfolyam: 5 

2. Témakör: Alapmozgások Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 35 

Nevelési fejlesztési cél: Utánzásra különböző gyakorlatok végzése Vezényszavak ismerete és követése Fegyelmezett gyakorlatvégzés Adott 

jelre tempó- és irányváltás 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Alapmozgások Alapvető mozgások (fiziológiás mozgássor elemeinek) 

kivitelezése.  

Bordásfal gyakorlatok: függeszkedés (térdfelhúzással, láb 

emelgetéssel), fel-lemászás 

Úszás elemeinek előkészítése.  

utánzás, vezényszavak követése, biztonságos 

feladatvégzés 

Utánzáson alapuló 

gyakorlatok 

állatokat utánzó gyakorlatok 

 

utánzás, vezényszavak követése 

Beszéd és mozgás összekapcsolása, 

mondókázás.  

Irányváltások Vezényszóra irányváltás és tempóváltás utánzás, vezényszavak követése, 

alapfogalmak/irányok ismerete 

Fogalmak: Rák, pók, ütem, taps, ritmus, nyújtott ülés 
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Évfolyam: 5 

3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: Kéziszerek adekvát használata Gyakorlatok önálló végzése Helyes légzéstechnika elsajátítása Fújó-gyakorlatok 

Vitálkapacitás növelése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kéziszerek használata Megfelelő eszközhasználat gyakorlása Kézi szerek felismerése, megnevezése, biztonságos 

használata 

Utánzó gyakorlatok Különböző testhelyzetek felvétele, 

utánzása ki-és belégzéskor 

utánzás, vezényszavak követése 

Helyes légzés gyakorlása Ki-be légzés tudatosítása utánzás, vezényszavak követése 

A víz megváltozott halmazállapotának 

megismerése 

Gyakorlatok vízben fegyelmezett mozgások, magatartási szabályok betartása, 

balesetvédelmi szabályok megismerése 

Fogalmak: Kéziszerek, funkciójuk, tüdő, ki-belégzés, négy ütem 

 

Évfolyam: 5 

4. Témakör: Dobások, labdás gyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 90 

Nevelési fejlesztési cél: Céltudatos játék Egyre pontosabb labda kezelés Szem-kéz koordináció fejlesztése Labdajátékok megismerése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Labdagyakorlatok Labda gurítása, dobása, rúgása, pattintása, 

pattogtatása. 

Sportág-specifikus labda-gyakorlatok 

megismerése 

utánzás, vezényszavak követése, önálló 

cselekvés , labdák fajtáinak megnevezése, 

felismerése (medicin, kosár, szivacskézilabda, 

focilabda, gumilabda) 

Páros gyakorlatok Labda dobása, rúgása, gurítása, pattintása a 

párnak. 

fegyelmezett mozgások, magatartási 

szabályok betartása, balesetvédelmi 

szabályok megismerése 

Dobások, átadások Egy-, kétkezes alsó dobás meghatározott 

irányba, célba dobás 

célra tartás, vezényszavak követése, önálló 

cselekvés  

Fogalmak: Gurul, cél, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás 
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Évfolyam: 5 

5. Témakör: Játékos versenyek Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 32+18 

Nevelési fejlesztési cél: Úszás elemeinek előkészítése Szabály megtartása Balesetvédelmi szabályok megismerése Versenyhelyzetek 

felismerése, kialakítása Eredmény elfogadása Csapatjáték kialakítása 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorversenyek Ugrálás, hintázás, akadályverseny, 

úszóverseny, futó-váltóversenyek 

 

szabályok felismerése és követése, nyerés- és 

vereség elfogadása, helyes kezelése, szurkolás 

egymásnak, csapatszellem kialakítása 

Szabályjátékok Mozgásos népi versenyek 

Társsal végezhető versenyek 

szabályok felismerése és követése, nyerés- és 

vereség elfogadása, helyes kezelése, szurkolás 

egymásnak, csapatszellem kialakítása 

Fogalmak: Játékszabályok, szabályok, váltóverseny. 

 

 

Megjegyzés: 

- Az általános iskolai úszás oktatás, uszodai foglalkozások nem kötelezőek a kerettantervben foglaltak szerint, de a helyi adottságok miatt 

ezekre lehetőség nyílik. 

- Az uszodai foglalkozásokban részt vevő gyerekeket minden esetben a szakemberek választják ki, hogy a szakmai-, egészségügyi feltételek, 

nemzeti népegészségügyi előírások alapján kik alkalmasak a vízben történő mozgásnevelésre. 

- Azok a tanulók, akik nem alkalmasak az uszodai foglalkozásokra, természetesen azonos időben tornatermi foglalkozásokon vesznek részt. 

 

- Az uszodai foglalkozásokból történő kizáró okok:  

 

- Szobatisztaság hiánya, bizonytalansága  

- Epilepszia (orvosi igazolással 1 év tünetmentesség esetén megkísérelhető)  

- Egyéb egészségügyi okok (pl.: sztómazsák, PEG, Shunt – kivéve külön igazolással) 

- Fertőző betegségek, főként a bőrbetegségek  

- Magatartási-viselkedési problémák 
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[Új] Mozgásnevelés 6. évfolyam 

        (Testnevelés) 
Cél: A tantárgy célja kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók mozgáskultúráját, 

javítani a mozgás összerendezettségét. A mozgást a motorikus fejletlenségek, testtartási 

rendellenességek korrekciójának eszközévé tenni a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás 

eljárások alkalmazásával, az uszodai foglalkozások, gyógytorna kezelések által kialakítva olyan 

ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket, amely a későbbi mozgásos cselekvési 

biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza, motorikus képességeiket 

hatékonyan fejleszti. A tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben a mozgásos cselekvési 

biztonság kialakításával, a bátorság megalapozásával vesz részt a feladatok kivitelezése 

közben, amelyet a motorikus képességek ügyesítésével, az egyensúly, a figyelem fejlesztésével 

ér el. A balesetveszélyes helyzetek felismerése és az elkerülés technikáinak gyakorlása segít a 

testi épség megőrzésében. A tantárgy szerepe különösen fontos a szabályok betartásának, a 

becsületes játék normáinak elmélyítésében és versenyhelyzetekben az önuralom és az 

önfegyelem kialakításában. A nemzeti öntudat, hazafias nevelés céljait a téri tájékozódás 

fejlesztésével és a helyes testtartásban történő mozgások gyakorlásával segíti. Fejleszti az 

önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát a pozitív személyiségjegyek megerősítésével, az 

egészséges önbizalom kialakításával, a fizikai képességek reális megismertetésével, segíti a 

félénkség és a szorongás érzésének csökkentését a mozgásos tevékenységekben. A tantárgy 

sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíti a tanulók mozgásvágyának 

fenntartását, valamint élmények gyűjtését. Iskolánkban heti rendszerességgel több sportszakkör 

(úszás, atlétika, kosárlabda, labdarúgás, kerékpár, asztalitenisz, tollaslabda) is működik, 

amelyek keretében lehetőség nyílik a sportágak szakszövetségei által kiírt versenyeken való 

részvételre. 

Elvárt teljesítmény: Szabályok betartásával, viszonylagos önállósággal alapmozgások és 

atlétikai mozgások végrehajtására legyen képes. Verseny-és csapatjátékokban képességeinek 

megfelelően a szabályok betartásával és az esetleges vereség elviselésére való készséggel 

vegyen részt. Legyen igénye a rendszeres mozgásra, sportra, szeresse a vízben végezhető 

mozgás lehetőségeket. Legyen képes vigyázni saját és társa testi épségére, egészségére 

sportolás közben. Ismerje és utasítsa el az egészséget károsító szokásokat. Tudjon  nagyság 

szerint sorakozni,     vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatokat elvégezni,   felismerni és 

reprodukálni egyszerű alapmozgásokat, járásmódokat. egyszerűbb testhelyzeteket utánozni, 

segítséggel bordásfalon függeszkedni, gimnasztikai gyakorlatokat utánozni segítséggel, 

utánzással négyütemű gyakorlatokat végezni. légzését szabályozni. egykezes alsó és felső 

dobással célba dobni. lábbal irányt tartva labdát vezetni (mindkét lábbal), cél felé elrúgni.  

csapatához alkalmazkodni, örülni mások sikerének. Kialakítani benne a versenyszellemet. 

 

 

 

  



542 
 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 6. évfolyam 

Heti óraszám 5 óra 

Éves óraszám 180 óra 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

Témakör/Évfolyam 5-6. évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 40 óra 

2. Alapmozgások 70 óra 

3.Alapvető testhelyzetek, 

 légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok 

60 óra 

4. Dobások, labdás gyakorlatok 90 óra 

5. Játékos versenyek 100 óra 

Összesen:  360 

Szabadon felhasználható órakeret (10%)  

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret a hatodik évfolyamra 

Témakör/Évfolyam 6. évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 20 óra 

2. Alapmozgások 35 óra 

3. Alapvető testhelyzetek, 

 légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok 

30 óra 

4. Dobások, labdás gyakorlatok 45 óra 

5. Játékos versenyek 32 +18 óra 

Összesen: 180 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 18 óra 
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6. Évfolyam 

1. Témakör: Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Gyakorlatok utánzása, követése Alakzatba rendeződés Irányok követése Vezényszavak ismerete és követése 

Fegyelmezett gyakorlatvégzés 

 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorakozó sorban állás, nagyság szerinti sorakozás, 

utasítások alkalmazás 

utánzás, vezényszavak követése 

Egyszerű mozgásos cselekvések végrehajtása alapmozgások (forgás, kúszás, mászás, járás, 

futás) kivitelezése, lépcsőzés 

utánzás, vezényszavak követése 

Testfordulatok, irányváltások Forgások vezényszóra vezényszavak követése, irányok ismerete 

Fogalmak: nyit, zár, kartávolság, tornaszekrény, alacsony, magas, irányok 
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6. Évfolyam 

2. Témakör: Alapmozgások Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 35 

Nevelési fejlesztési cél: Utánzásra különböző gyakorlatok végzése Vezényszavak ismerete és követése Fegyelmezett gyakorlatvégzés Adott 

jelre tempó- és irányváltás 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Alapmozgások Alapvető mozgások (fiziológiás mozgássor 

elemeinek) kivitelezése.  

Bordásfal gyakorlatok: függeszkedés 

(térdfelhúzással, láb emelgetéssel), fel-

lemászás 

Úszás elemeinek előkészítése.  

utánzás, vezényszavak követése, biztonságos 

feladatvégzés 

Utánzáson alapuló gyakorlatok állatokat utánzó gyakorlatok 

 

utánzás, vezényszavak követése 

Beszéd és mozgás összekapcsolása, 

mondókázás.  

Irányváltások Vezényszóra irányváltás és tempóváltás utánzás, vezényszavak követése, 

alapfogalmak/irányok ismerete 

Fogalmak: Rák, pók, ütem, taps, ritmus, nyújtott ülés 
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6. Évfolyam 

3. Témakör: Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: Kéziszerek adekvát használata Gyakorlatok önálló végzése Helyes légzéstechnika elsajátítása Fújó-gyakorlatok 

Vitálkapacitás növelése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kéziszerek használata Megfelelő eszközhasználat gyakorlása Kézi szerek felismerése, megnevezése, 

biztonságos használata 

Utánzó gyakorlatok Különböző testhelyzetek felvétele, utánzása 

ki-és belégzéskor 

utánzás, vezényszavak követése 

Helyes légzés gyakorlása Ki-be légzés tudatosítása utánzás, vezényszavak követése 

A víz megváltozott halmazállapotának 

megismerése 

Gyakorlatok vízben fegyelmezett mozgások, magatartási 

szabályok betartása, balesetvédelmi 

szabályok megismerése 

Fogalmak: Kéziszerek, funkciójuk, tüdő, ki-belégzés, négy ütem 
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6. Évfolyam 

4. Témakör: Dobások, labdás gyakorlatok Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 45 

Nevelési fejlesztési cél: Céltudatos játék Egyre pontosabb labda kezelés Szem-kéz koordináció fejlesztése Labdajátékok megismerése 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Labdagyakorlatok Labda gurítása, dobása, rúgása, pattintása, 

pattogtatása. 

Sportág-specifikus labda-gyakorlatok 

megismerése 

utánzás, vezényszavak követése, önálló 

cselekvés , labdák fajtáinak megnevezése, 

felismerése (medicin, kosár, szivacskézilabda, 

focilabda, gumilabda) 

Páros gyakorlatok Labda dobása, rúgása, gurítása, pattintása a 

párnak. 

fegyelmezett mozgások, magatartási 

szabályok betartása, balesetvédelmi 

szabályok megismerése 

Dobások, átadások Egy-, kétkezes alsó dobás meghatározott 

irányba, célba dobás 

célra tartás, vezényszavak követése, önálló 

cselekvés  

Fogalmak: Gurul, cél, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás 
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6. Évfolyam 

5. Témakör: Játékos versenyek Tantárgy: Mozgásnevelés Óraszám: 32+18 

Nevelési fejlesztési cél: Úszás elemeinek előkészítése Szabály megtartása Balesetvédelmi szabályok megismerése Versenyhelyzetek 

felismerése, kialakítása Eredmény elfogadása Csapatjáték kialakítása 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorversenyek Ugrálás, hintázás, akadályverseny, 

úszóverseny, futó-váltóversenyek 

 

szabályok felismerése és követése, nyerés- és 

vereség elfogadása, helyes kezelése, szurkolás 

egymásnak, csapatszellem kialakítása 

Szabályjátékok Mozgásos népi versenyek 

Társsal végezhető versenyek 

szabályok felismerése és követése, nyerés- és 

vereség elfogadása, helyes kezelése, szurkolás 

egymásnak, csapatszellem kialakítása 

Fogalmak: Játékszabályok, szabályok, váltóverseny. 

 

 

Megjegyzés: 

- Az általános iskolai úszás oktatás, uszodai foglalkozások nem kötelezőek a kerettantervben foglaltak szerint, de a helyi adottságok miatt 

ezekre lehetőség nyílik. 

- Az uszodai foglalkozásokban részt vevő gyerekeket minden esetben a szakemberek választják ki, hogy a szakmai-, egészségügyi feltételek, 

nemzeti népegészségügyi előírások alapján kik alkalmasak a vízben történő mozgásnevelésre. 

- Azok a tanulók, akik nem alkalmasak az uszodai foglalkozásokra, természetesen azonos időben tornatermi foglalkozásokon vesznek részt. 

 

- Az uszodai foglalkozásokból történő kizáró okok:  

 

- Szobatisztaság hiánya, bizonytalansága  

- Epilepszia (orvosi igazolással 1 év tünetmentesség esetén megkísérelhető)  

- Egyéb egészségügyi okok (pl.: sztómazsák, PEG, Shunt – kivéve külön igazolással) 

- Fertőző betegségek, főként a bőrbetegségek  

- Magatartási-viselkedési problémák 
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3.13 Testnevelés 

 

Évfolyam: 7 -8. 

 

Cél: 

 A rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt kialakítani.  

 Az egészséges testi fejlődést biztosítani. 

 A mozgásnevelés tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket 

rögzíteni. 

 A sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képességet /figyelem/ fejleszteni. 

 Az ügyességet, erőt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, akaratot 

fejleszteni. 

 Sportversenyek elemeit elsajátítani. 

 

Feladat: 

 A sportjátékok alapvető játékelemeinek megismerése. 

 Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. 

 Térbeli irányok, viszonyfogalmak használata. 

 Alapmozgások gyakorlása. 

 Testi fejlődés zavarainak korrekciója. 

 Labda-biztonság növelése. 

 Növekvő elem és ütemszámú mozgássorok elsajátítása. 

 Felkészülés iskolai sportversenyekre. 

 

Elvárt teljesítmény 

 Irányítással végezzen összetett utánzó gyakorlatokat, törekedjen az ütemtartásra. 

 Próbálkozzon hosszabb labdavezetéssel. 

 Tudjon alsó és felső dobással célba dobni. 

 Végezzen izomerősítő gyakorlatokat mind hosszabb időtartamban.  

 Ismerje az általa használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

 Aktívan kapcsolódjon be a versenyjátékokba, tudjon csapatához alkalmazkodni. 

  

 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a versenyzésekben, sportjátékokban, a 

szocializáció terén a küzdés és kitartás képességének kialakulásában. 

Félévkor szóbeli tájékoztatás. Év végén minősítés osztályzattal, kiegészítve részletes írásbeli 

tájékoztatással. 

Évenként P.A.C. felmérés. 
 

A tanulók értelmi, fizikai és önkiszolgálási képességei miatt az úszás órák megvalósítása csak 

dupla testnevelés órában oldható meg eredményesen.  

A víz hidrosztatikai nyomásának, terápiás jellegének kihasználása érdekében a 

legeredményesebb fejlesztés úgy érhető el, ha a heti 5 testnevelés órából 4 órát a vízben töltenek 

el a tanulók.  
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A fent említett indokok és a testnevelés tantárgynál megfogalmazott célok elérése érdekében 

szükségessé válik a testnevelés tananyagtartalmának, a témakörök óraszámainak módosítása. 

Ezt a tanmenetben is megjelenítjük.  

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

Évfolyamok 7. 8. 

Heti óraszám 5 5 

Éves óraszám 180 180 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

Témakör / Évfolyam 7. 8. 

1. Rendgyakorlat téri tájékozódás 36 35 

2. Gimnasztikai gyakorlatok  34 33 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok játékos feladatok 42 42 

4. Labdás gyakorlatok  32 32 

5. Sportjátékok elemei 36 38 

Összesen: 180 180 

 

 

Évfolyam: 7. 

 

Cél: 

 A rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt kialakítani. 

 Az egészséges testi fejlődést biztosítani. 

 A mozgásnevelés tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket 

rögzíteni. 

 A sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képességet /figyelem/ fejleszteni. 

 Ügyességet, erőt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, akaratot fejleszteni. 

 Sportversenyek elemeit elsajátítani. 
 

Feladat: 

 A sportjátékok alapvető játékelemeinek megismerése, felkészülés iskolai 

sportversenyekre. 

 Ritmus és sorrend megtartása mozgásos feladatokban. 

 Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. 

 Térbeli irányok viszonyfogalmak használata. 

 Alapmozgások gyakorlása. 
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 Testi fejlődés zavarainak korrekciója. 

 Labda- biztonság növelése. 

 Növekvő elem és ütemszámú mozgássorok elsajátítása. 

 

 

Elvárt teljesítmény: 

 

 Végezzen irányítással összetett utánzó gyakorlatokat, törekedjen az ütemtartásra. 

 Próbálkozzon hosszabb labdavezetéssel. 

 Tudjon alsó és felső dobással célba dobni. 

 Végezze mind hosszabb időtartamban az izomerősítő gyakorlatokat. 

 Ismerje az általa használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

 Kapcsolódjon be aktívan a versenyjátékokba, tudjon csapatához alkalmazkodni. 

 

 

Értékelés:  

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a versenyzésekben, sportjátékokban, a 

szocializáció terén a küzdés, kitartás képességének kialakulásában.  

Félévkor szóbeli tájékoztatás. Év végén minősítés osztályzattal, kiegészítve részletes írásbeli 

tájékoztatással. 

Évenként P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 7. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Óraszám: 36 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyre pontosabb, fegyelmezettebb gyakorlatvégzés 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

 

Térérzékelés. 

 

 

 

 

 

Testfordulatok. 

 

tornaszekrény 

nyit 

zár 

kartávolság 

 

Segítséggel: a térben való elhelyezkedés szóbeli utasításra, 

bordásfal mellé, 

szekrény elé, zsámolyra. 

Sorakozó magasság szerint sípszóra, 

nyitódás, záródás, kartávolság. 

 

Testfordulatok vezényszóra. 

 

Tudjon irányítással 

különböző sorakozási 

gyakorlatokat elvégezni. 

 

 

Évfolyam: 7. 

2. Témakör: Gimnasztikai gyakorlatok Óraszám: 34 

Nevelési-fejlesztési cél: Törekvés az ütemtartásra 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Mozgáselemek 

összekapcsolása. 

 

 

 

 

Kézi-szer és 

szabadgyakorlatok. 

nyújtott ülés 

 

 

 

 

tornaszerek nevei, négy 

ütem 

Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása. Helyben futás 

magas térdemeléssel, terpeszállás, törzshajlítás, bokaérintés. 

 

Szalag, babzsák, labda, súlyzó használata. 

Négyütemű gyakorlatok. 

Értsen meg egyszerű 

utasításokat. 

Tartsa meg a feladatok 

sorrendjét. 

 

 

Használja megfelelően a kézi 

szereket. 
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Évfolyam: 7. 

3. Témakör: Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok Óraszám: 42 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyre hosszabb ideig tartó izomerősítő gyakorlatok végzése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Guggolás. 

 

Kúszás. 

Függeszkedés. 

Távolugrás. 

 

Guruló átfordulás. 

Állórajt. 

 

 

 

 

 

 

 

állórajt 

Segítséggel: guggoló járás. 

 

Kúszás padok között. 

Bordásfal gyakorlatok. 

Egy lábról elrugaszkodás, távolugrás nekifutásból. 

Guruló átfordulás előre. 

Álló rajtból-versenyfutás. 

Helyzetváltoztató mozgások 

feladathelyzetben történő 

alkalmazása. 

 

 

 

Évfolyam: 7. 

4. Témakör: Labdás gyakorlatok  Óraszám: 32 

Nevelési-fejlesztési cél: Alapmozgások végrehajtása labdával mozgás közben 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Kislabda-dobás 

előkészítése. 

 

Átadások. 

 

 

Labdavezetés. 

 Kidobás oldal terpeszből. 

 

Átadások (egykezes, kétkezes, mellső) különböző 

feladathelyzetekben. 

 

 

Folyamatos labdavezetés, akadályok kikerülése. 

Értse meg, és tartsa be a 

szabályokat. 

 

 

Tudjon 2-3 pattogtatást 

végezni. 
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Évfolyam: 7. 

5. Témakör: Sportjátékok elemei Óraszám: 36 

Nevelési-fejlesztési cél: A rendszeres mozgás iránti igény kialakítása 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Kosárlabda. 

Labdarúgás 

 

 

 

Pingpong. 

 

Tollaslabda. 

kosárpalánk 

kapu 

gól 

szerva 

 

Segítséggel: 

alapállás-, megindulás-, megállás, labdavezetés kosárra dobás, 

védekezés alapelemeinek gyakorlása, kosárra dobás; 

kapura lövés. 

Pingpongozás, átütés, szerválás. 

 

Szivacslabda ütögetése. 

Igyekezzen betartani a 

sportjátékok elemi szabályait. 

Aktívan vegyen részt 

csapatjátékban. 
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Testnevelés  

 

Évfolyam: 8. 

 

Cél: 

 A rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt kialakítani. 

 Az egészséges testi fejlődést biztosítani. 

 A mozgásnevelés tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket 

rögzíteni. 

 A sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képességet /figyelem/ fejleszteni. 

 Ügyességet, erőt, állóképességet, kitartást, edzettséget, bátorságot, akaratot fejleszteni. 

 
Feladat: 

 A sportjátékok alapvető játékelemeinek megismerése. 

 Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. 

 Térbeli irányok viszonyfogalmak használata. 

 Alapmozgások gyakorlása. 

 Testi fejlődés zavarainak korrekciója. 

 Labda- biztonság növelése. 

 Növekvő elem és ütemszámú mozgássorok elsajátítása. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 

 Irányítással végezzen összetett utánzó gyakorlatokat, törekedjen az ütemtartásra. 

 Próbálkozzon hosszabb labdavezetéssel.  

 Tudjon alsó és felső dobással célba dobni. 

 Mind hosszabb időtartamban végezze az izomerősítő gyakorlatokat. 

 Ismerje az általa használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

 Kapcsolódjon be aktívan a versenyjátékokba, tudjon csapatához alkalmazkodni. 

 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés a versenyzésekben, sportjátékokban, a 

szocializáció terén a küzdés, kitartás képességének kialakulásában. Félévkor szóbeli 

tájékoztatás. Év végén minősítés osztályzattal, kiegészítve részletes írásbeli tájékoztatással. 

Évenként P.A.C. felmérés. 
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Évfolyam: 8. 

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Óraszám: 35 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyenletes és kétütemű ritmus követése. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Járások. 

 

 

 

Sorakozó. 

jobb 

bal 

 

 

magas, alacsony 

Irányítással: 

menetelés helyben járással, igazodás, 

sorbontás, jobb, baloldal érzékelése. 

 

Magasság szerint sorakozó, jelentés vezényszavak. 

Törekedjen a gyakorlatok 

egyre pontosabb 

végrehajtására. 

 

 

 

 

Évfolyam: 8. 

2. Témakör: Gimnasztikai alapformák Óraszám: 33 

Nevelési-fejlesztési cél: Vezényszavak ismerete és követése 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Két-három mozgáselem 

összekapcsolása. 

 

 

Szakkifejezések 

alkalmazása. 

terpeszállás 

oldalsó középtartás 

mellső középtartás 

magas tartás 

Négy ütemre végzett gyakorlatok 

pl. alapállás, ugrás terpeszbe, kar- oldalsó középtartásba,  

taps fej fölött, vissza alapállásba, mellső középtartás, 

oldalsó középtartás, terpesz. 

 

Tudja huzamosabb ideig az 

alapgyakorlatokat végezni. 
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Évfolyam: 8. 

3. Témakör: Képességfejlesztő gyakorlatok Óraszám: 42 

Nevelési-fejlesztési cél: Hátizom- és hasizom erősítő gyakorlatok. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Távolugrás. 

 

Függeszkedés. 

 

Gurulóátfordulás. 

 

Kúszás. 

 

Mászás. 

 

Futás. 

 

Egyensúlyozó járás. 

Méter, időmérés, 

stopperóra, 

Segítséggel: 

helyben rugózásból elrugaszkodás. 

 

Függeszkedés kötélen vagy bordásfalon. 

 

Irányítással: 

kúszás akadályok között 

mászás akadályon át. 

 

30-60 m-és versenyfutás állórajtból. 

 

Pad merevítőjén egyensúlyozás. 

Működjön együtt egyre 

hosszabb ideig a tartásjavító 

és izomerősítő 

gyakorlatokban. 

 

 

 

Évfolyam: 8. 

4. Témakör: Labdás gyakorlatok Óraszám: 32 

Nevelési-fejlesztési cél: Egyre biztosabb labdavezetés. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Kislabda dobás. 

 

 

Labdavezetés. 

labdavezetés 

 

Irányítással: 

dobóterpeszből kidobás, célba dobás, alsó, felső dobás. 

 

Lassú futás közben labdavezetés az ügyesebb kézzel. 

 

Tudjon egyre biztosabban 

labdát vezetni. 
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Évfolyam: 8. 

5. Témakör: Sportjátékok elemei Óraszám: 38 

Nevelési-fejlesztési cél: Ismerkedés a sportjátékok szabályaival. 

Ismeretek Elvárt fogalmak Tanulói tevékenység Fejlesztési feladatok 

Kosárlabda. 

 

 

 

Labdarúgás. 

 

Tollaslabda. 

 

Pingpong. 

kétkezes mellső átadás 

 

 

 

 

 

szerválás 

 

Irányítással: 

alapállás, megindulás, megállás 

labdavezetés, átadás kosárra dobás. 

 

Kapura lövés. 

 

Szivacslabda ütögetése. 

 

Pingpongozás, átütés az asztal másik oldalára. 

Tartsa be minél pontosabban 

a szabályokat. 
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Taneszköz lista a Mozgás- és Testnevelés tantárgyhoz 

 

Különböző méretű gumi és műanyag labda 

Kézilabda (kis méretű) 

Gyermek kosárlabda  

Futball labda (teremfocihoz)  

Röplabda  

Maroklabda  

Baboth – labda  

Füles labda  

Luftballon  

Tapadós labda  

Medicin labda (1-2 kg-os)  

Szivacslabda  

Tollaslabda, ütő 

Zsámoly  

Tornapad (2 m-es és 4 m-es)  

Bordásfal  

Kiegészítő tornakészlet 

Talajszőnyeg 

Karika (különböző méretű) 

Ugrókötél  

Tornabot  

Homokzsák (babzsák)  

Kézi súlyzó (1-3 kg-os)  

Húzókötél  

Színes szalagok   

Egyensúlyozó deszka  

Buzogány  

Hangszerek (dob, cintányér)  

Rádiós magnó  

Színes bóják  

Tornaszekrény  

Greifswald féle tornakészlet  

Stopperóra  

Szobakerékpár  

Mászó állvány 

Csúszda 

Wesco készlet 

Ugrószekrény 

Magasságugró állvány 

Magasugró léc 

Ugródeszka (dobbantó) 

Gyűrűhinta 

Testsúlymérő 

Testmagasságmérő 

Röplabdaháló 

Tollaslabdaháló 

Kerékpár 
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4.  AZ ÖSSZEVONT AUTISTA CSOPORTOKBAN FOLYÓ NEVELÉS-OKTATÁS 

 

Intézményünk az általános iskola 8 évfolyamán valamint a készségfejlesztő iskola 9-12. 

évfolyamán halmozottan sérült (középsúlyosan értelmi fogyatékos és autista) tanulók nevelését, 

oktatását, fejlesztését is ellátja. 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 

8.1.2. pontja értelmében az autizmus spektrumzavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, 

amelyek az ellátási szükségletet, taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket 

jelentősen befolyásolják.  

A leggyakoribb társuló fejlődési zavar az értelmi fogyatékosság. 

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát illetően a tanuló 

autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a szükségletek egyéni 

kombinációjához kell a járulékos zavar speciális szempontjait és az autizmus-specifikus 

pedagógiai módszereket összehangolni. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára készült helyi tantervet adaptáljuk a 

középsúlyos értelmi fogyatékos autizmussal élő tanulóinkra. A tananyagot mennyiségi és 

minőségi szempontból módosítjuk és redukáljuk a tanulók speciális szükségletei szerint. Az 

egyes műveltségi területekre vonatkozó sajátos eltéréseket az egyéni fejlesztési tervekben 

rögzítjük. A tananyag elsajátításához speciális módszereket és eszközöket használunk. 

 

Intézményünk Helyi Tanterve a tanulók egyéni sajátosságainak, pszichikus funkcióik 

fejlettségének figyelembevétele mellett lehetővé teszi az egyéni fejlődési út meghatározását.  

A középsúlyos értelmi fogyatékos-autista spektrumzavarral élő tanulók a fejlesztési területek 

tananyagtartalmából a képességeiknek, készségeiknek megfelelő szinten sajátítják el az 

ismereteket, hangsúlyozva azt a tényt, hogy nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük kiemelt 

fejlesztési feladata a szociális–, a kommunikációs képességek és a rugalmasabb 

viselkedésrepertoár kialakítása, egyéni fejlődési út szerint. 

A tantárgyak tananyagmennyiségének kiválasztása, az alkalmazott pedagógiai módszerek és az 

értékelés individuális módon történik. 

Általános célok és feladatok: 

 

 Az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori szociális 

adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, 

kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel történő 

kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

 A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a 

fejlődési elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A 

fogyatékos készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és 

munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

 Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek 

segítségével történő elsajátítása. 

 A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – 

külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, 
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általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, 

valamint a változatos, probléma-megoldási módszerek tanítása. 

 A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át 

megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a 

felesleges információkat szűrni kell, mert a tipikusan fejlődő gyermek által spontán, 

ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az autizmus spektrum 

zavarral küzdő gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 

 

A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e 

szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe iktatni 

 

Speciális módszerek az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók fejlesztésében: 

 

 A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a 

mért intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen 

képességprofil, valamint tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon, a fejlődés 

erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való folyamatos követésével. 

 Protetikus környezet és eszköztár kialakítása (strukturált környezet biztosítása az 

időbeli és téri tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív 

kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek 

között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 

 A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az 

információ átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális 

vonatkozásoktól leginkább független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, 

folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális 

vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve 

„frontális” tanítási helyzetben való tanulás). 

 A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív-

viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

 

A speciális fejlesztés szervezési feltételei: 

 

 Speciális csoportok 

 A szükséges pedagógus létszám függ a csoportlétszámtól, a csoporttagok közti hasonló 

szükségletektől, az egyéni fejlesztési szükséglettől és a viselkedésproblémák 

súlyosságától, gyakoriságától 

 Az egyéni fejlődési eltérések az általános értelmi, önállósági, beszédképességi szint, 

illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további csoportbontást tehetnek 

szükségessé. 

 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai: 

 

A tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a 

rugalmasabb viselkedés-repertoár kialakítása határozza meg. 

A fejlesztést minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egymásra épülő 

szakaszok időtartama előre nem határozható meg. A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési 
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lehetősége függ a fejlődés mért eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és a szakszerű 

képzés intenzitásától. 

 

Az alapfokú nevelés időszaka, amely gyakran belenyúlik a középfokú nevelés-oktatás 

szakaszába.  

 

Célja: 

Az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb részvétel 

iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben. 

 

Fejlesztési területek: 
 Kommunikáció/szociális viselkedés: 

– Beszéd előtti, csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása. 

– Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel). 

– Beszéd vagy – beszéd kialakulásának hiányában – augmentatív és alternatív eszközzel 

történő kommunikáció használatának tanítása. 

– Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. 

– Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az írott nyelvet) 

használatának tanítása napi rutinokban, a gyermek életének valamennyi színterén. 

Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás 

– Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés). 

 

 Kognitív fejlesztés 

– Elemi ismeretek, fogalmak. 

– Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása. 

– Szociális kognitív készségek fejlesztése. 

– Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati és 

taneszközök célszerű használata). 

– Általánosítás képességének fejlesztése. 

– Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 

– Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata. 

– Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb. 

 Viselkedésproblémák kezelése 

– Viselkedésproblémák megelőzése. 

– Alternatív viselkedések kialakítása. 

– Meglévő viselkedésproblémák kezelése. 

– képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével, 

– a szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése, spontán, funkcionális kommunikáció 

kiterjesztése, 

– kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra 

– ismeretek bővítése 

– önellátás körének bővítése, 

– házimunka, 

– munkára nevelés megalapozása. 

  



562 
 

 

A középfokú nevelés-oktatás szakasza 

 

Célja: 

A felnőtt korban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció, önállóság és munkavégző 

képesség elérésének megalapozása. 

 

Fejlesztési területek: 

 Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

– képességek szinten tartása, 

– tantárgyi ismeretek a Nat-ban és a helyi tantervekben meghatározott tartalmak 

adaptálásával, az egyén képességeinek megfelelően, 

– önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció, 

– munkára nevelés, pályaorientáció. 

 

A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési lehetősége függ a fejlődés mért eredményeitől. A 

nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a 

kommunikációs színvonalalapján történik. Minden tanuló fejlődését önmagához mért fejlődési 

eredményei alapján értékelünk, szöveges értékeléssel is. 

 

A tanulók fejlesztése az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, egyéni fejlesztési tervek 

alapján valósul meg. Az egyéni fejlesztési terveket 3 hónapi időintervallumra készítjük. 

Minden tanuló fejlődését 2 havonta mérjük, értékeljük. A fejlődés üteméről, az elért 

változásoknak, a szerzett tapasztalatoknak megfelelően készítjük, korrigáljuk, alakítjuk a 

tanulók egyéni fejlődési útját, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

foglalkoztatását. 

 

A tanulók fejlődési sajátosságairól a szülőket a Nevelési Programban meghatározott módon - 

rendszeresen tájékoztatjuk. 
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I. KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 9-10. ÉVFOLYAMÁNAK 

KÖZISMERETI HELYI TANTERVE 

 

 

A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai az általános iskolai nevelés-oktatás 

koncepcionális folytatása. 

 

Cél: 

 Az általános iskolában elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó 

ismeretek megerősítése. 

 A gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása. 

 A felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése. 

 A gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, 

magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása. 

 

Feladat: 

 Megismertetni a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit. 

 Felkészíteni a gyakorlati ismeretek és tevékenységek elsajátításának megkezdésére.  

 Megismertetni a tanuló reális, képességeit, érdeklődését, a lehetőségeit figyelembe 

vevő, számára elérhető életperspektívát. 

 Kialakítani az életcéljait.  

 Megismertetni és gyakoroltatni a segítségkérés és elfogadás aktuális helyzethez 

szükséges formáit. 

 Kialakítani társas kapcsolataiban és kommunikációjában a megfelelő önbizalomra 

épülő bátorságot. 

 Kialakítani a helyes önértékelésen alapuló közösségi magatartást. 

 Az eltérő tanulási képességek miatt szükséges az egyéni megsegítés és bánásmód 

alkalmazása, 

 a gyakorlati felkészítés eredményességének megalapozása érdekében.  

 A gyakorlati tevékenységekkel és a munkavállalással kapcsolatosan a kommunikáció 

fejlesztése a beszéd értés és a beszédprodukció, illetve alternatív kommunikációs 

eszközök használata területén egyaránt. 

 A tevékenységek elsajátításának érdekében fontos a nagymozgásos fejlesztése a 

megfelelő állóképesség kialakulásához, a finommotoros koordináció fejlesztése a 

sikeres munka- és feladatvégzéshez. 
 

I.1 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK - NEVELÉSI CÉLOK: 

 

 Erkölcsi nevelés:  

A tanuló megismeri a felnőtt életet strukturáló szabályrendszereket, a szabályok 

betartásának fontosságát. Felismeri a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló értelmi és 

érzelmi motívumokat, megkülönbözteti a kívánatos és a nem megfelelő viselkedési 

formákat a társas érintkezésben. Folyamatosan alakulnak ismeretei a társait érintő érzelmi 

kapcsolatokról, megéli és tudatosan irányítja saját érzéseit, kiemelten a türelem, az 

együttérzés, a segítőkészség területén.  



565 
 

Nemzeti öntudat és hazafias nevelés: 

A tanuló ismereteket szerez a társadalom szerkezetéről, a hétköznapi életben végzett 

munkatevékenységek társadalmi hasznosságáról, a közös nemzeti értékteremtésben az 

egyének munkavégzési feladatáról. Erősödik szűkebb környezetével és közösségével való 

együttműködése. Aktívan részt vesz társadalmi rendezvényeken és külsőségeiben is 

megjeleníti a társadalmi ünnepek, megemlékezések szimbólumait.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés:  

A tanuló felkészül a felnőtt élettel összefüggő állampolgári és demokratikus jogok és 

kötelességek gyakorlására, megismeri a támogatott döntéshozatal lehetőségét. Iskolai 

keretek között felkészül a döntések meghozatalában való felelősségre, igyekszik saját 

jogainak és érdekeinek megfelelő keretek között érvényt szerezni és ebben segítséget 

igénybe venni.  

Önismeret és társas kapcsolati kultúra: 

A képzés lehetőséget nyújt a felnőtt életben betöltendő feladatokkal kapcsolatos reális 

énkép és önismeret kialakulására, a vágyak és lehetőségek összehangolására. Bővül a társas 

kapcsolatok szintje, folyamatosan alakul a reális énkép, felismeri az elsajátítható 

kompetenciák mértékét. Erősödik a fiatalokban a kritikus helyzetek felismerésének 

képessége és a megoldás érdekében a megküzdési stratégiák alkalmazása. Képessé válik 

saját emlékeinek feldolgozására, kialakul az ön- és az én-azonosság tudata.  

Testi és lelki életre nevelés: 

A készségfejlesztő iskolai képzés közismereti tantárgyai között túlsúlyban lévő testnevelés 

kiemelten fontos szerepet játszik a helyes életmódra nevelésben, a felnőttként követendő 

életvitel megalapozásában. A képzés során folyamatosan szem előtt kell tartani a megfelelő 

állóképesség kialakulásához szükséges erőnlét biztosítását, a munkafolyamatok során 

esetlegesen kialakuló tartási és mozgásos rendellenességek megelőzését. A tanuló 

megismeri a testi erőnlét, az egészség és a lelki egyensúly közötti összefüggéseket, tőle 

telhető módon és mértékben igyekszik a károsító, veszélyeztető hatásokat elkerülni.  

Családi életre nevelés: 

A középfokú oktatás időszakában megerősíti, hogy a tanuló megismeri a felnőtt életében 

megtapasztalható családi kapcsolatokat, felkészül a családban elfoglalt helyének és 

képességeinek megfelelő részvételre a családi munkamegosztásban. Megismeri a 

hétköznapi élethelyzetek lehetőségeit családban, lakóotthonban, bővülnek ismeretei az 

együttéléssel, családi kapcsolatokkal járó konfliktusok kialakulásáról és a megoldások 

lehetőségéről.  

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: 

A tanuló ismeretei bővülnek a közösségek tagjainak különbözőségéről, igényli az önkéntes 

segítségnyújtást a rászorulóknak, átéli a személyes fontosság érzését. Kialakul 

felelősségérzete a rábízott feladatokkal kapcsolatban, körültekintően jár el 

tevékenységeiben.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság: 

A tanulóban kialakul a környezete megóvására való igény, megismeri és elkerüli a 

környezetet károsító tevékenységeket. Odafigyel hétköznapjaiban az anyagokkal, 

energiával történő takarékosságra, igényeit a szükségletekhez és lehetőségeihez hangolja.  
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Pályaorientáció: 

 Segíti a tanuló szűkebb és tágabb környezetének megismerését, saját képességeinek, 

érdeklődésének kritikus értékelését, kialakul a tanulóban a számára megfelelő gyakorlati 

munkavégzés, a munkadarab létrehozásának igénye. Motiválttá válik az elérhető 

munkatevékenységek elsajátítására, gyakorlására és a folyamatos munkavégzésre. Örömét 

leli a munkával létrehozott érték megteremtésében.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés: 

A tanuló megismeri a társadalmi munkamegosztás alapjait, a munkabér és más támogatások 

beosztásának fontosságát, a gazdálkodással összefüggő ügyintézések formáit. Tovább 

formálódnak ismeretei a pénz értékéről, a beosztó családi költségvetés betartásáról.  

Médiatudatosság: 

A tanuló a gyakorlottan használja az elektronikus információ hordozókat, képes 

tevékenységeihez, szórakozásaihoz a megfelelő felhasználás alkalmazására. Óvatosan 

kezeli a médiumok felhasználásában az információk hitelességét, vigyáz személyiségének 

védelmére. A szabadidő eltöltése során ügyel a média túlsúlyának elkerülésére.  

A tanulás tanítása: 

A tanuló felkészül az iskolai oktatás alatt elsajátított ismereteinek felnőtt életkorban történő 

folyamatos megújítására, kialakul igénye az önművelésre. Megerősödik benne, hogy a 

környezet változásait figyelemmel kell kísérni. Felismeri, hogy érdeklődésének kielégítése 

folyamatosan új ismeretekhez juttatja, amelyek megkönnyítik számára az életben történő 

eligazodást.  

Egységesség és differenciálás:  

Az egységesség és differenciálás elve az azonos életkori csoportokban történő oktatási 

rendszerben is biztosítja az egyéni haladási ütemnek, az eltérő képességeknek, a reális 

életlehetőségeknek a figyelembe vételét, az adaptív oktatás alkalmazását. Az adaptív 

oktatás lehetőséget ad az eltérő képességű, másodlagos sérülésekkel is küzdő tanulók 

számára egyéni tanulási utak kijelölésére, a habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 

támogató jellegének tervezésére. A fejlesztésben a fő hangsúly nem a műveltségtartalmak 

elsajátításán, hanem a meglévő képességelőnyökre építve az alapvető kompetenciák 

kialakításán van. Az évfolyamokon a tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés és 

kompetenciastruktúra szerint a gyakorlati tevékenységek kiválasztására. A 9-10. 

évfolyamok során a differenciálást legfőképpen az egyéni életlehetőségek, képességek 

felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt életkori tevékenységek és a különböző életcélok 

kitűzésével kell elérni. 
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I.1 [Új]  NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI ALAPELVEK ÉS CÉLOK 

MŰVELTSÉGI TERÜLETENKÉNT 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő iskolája 9-10. évfolyamának 
2020. évi Kerettanterve alapján 

 

Témakörök 

 

A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 

adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantantervben. A témakörök egy adott tantárgyon 

belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek meg, hogy 

igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de összességükben 

– adaptált formában – lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi 

egészét. 

 

Célok és feladatok 

 

A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai az általános iskolai nevelés-oktatás 

koncepcionális folytatása. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított 

életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült 

funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti 

motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, 

magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása. A tanuló megismeri 

a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és 

tevékenységek elsajátításának megkezdésére. A képzés során a tanuló megismeri, fokozatosan 

magáévá teszi és elfogadja a reális, képességeit, érdeklődését, lehetőségeit figyelembe vevő, 

számára elérhető életperspektívát, kialakítja életcéljait. Megismeri és alkalmazza a segítségkérés 

és elfogadás aktuális helyzethez szükséges formáit, társas kapcsolataiban és kommunikációjában 

kialakul a megfelelő önbizalomra épülő bátorság, a helyes önértékelésen alapuló közösségi 

magatartás. Az eltérő tanulási képességek miatt szükséges az egyéni megsegítés és bánásmód 

alkalmazása, folyamatosan szem előtt tartva a gyakorlati felkészítés eredményességének 

megalapozását. Különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a gyakorlati tevékenységekkel és a 

munkavállalással kapcsolatosan a kommunikáció fejlesztésére a beszéd értése és a 

beszédprodukció, illetve alternatív kommunikációs eszközök területén egyaránt. A 

tevékenységek elsajátításának érdekében fontos a nagymozgásos fejlesztés a megfelelő 

állóképesség kialakulásához, a finommotoros koordináció fejlesztése a sikeres munka- és 

feladatvégzéshez. A készségfejlesztő iskola olyan nyitott szellemiségű, befogadó intézmény, 

amelyben minden tanuló számára lehetővé válik a képességeinek megfelelő ismeretek 

elsajátítása, a munkatevékenységekben rejlő sikerélmény biztosítása, az eltérő adottságok 

elfogadása és a tanulói közösség ösztönző erejének, lendületének kiaknázása. 

 

Fejlesztési területek - nevelési célok 

 

A tanuló a készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyamain erkölcsi nevelés területén megismeri a 

felnőtt életet strukturáló szabályrendszereket, a szabályok betartásának fontosságát. Felismeri a 

cselekvéseket és döntéseket befolyásoló értelmi és érzelmi motívumokat, megkülönbözteti a 

kívánatos és a nem megfelelő viselkedési formákat a társas érintkezésben. Folyamatosan 

alakulnak ismeretei a társait érintő érzelmi kapcsolatokról, megéli és tudatosan irányítja saját 

érzéseit, kiemelten a türelem, az együttérzés, a segítőkészség területén. A képzés során fejlődnek 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_1_8
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a tanuló ismeretei a nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a társadalom szerkezetéről, a 

hétköznapi életben végzett munkatevékenységek társadalmi hasznosságáról, a közös nemzeti 

értékteremtésben az egyének munkavégzési feladatáról. Erősödik szűkebb környezetével és 

közösségével való együttműködése. Aktívan részt vesz társadalmi rendezvényeken és 

külsőségeiben is megjeleníti a társadalmi ünnepek, megemlékezések szimbólumait. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés: a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók fizikai-morfológiai 

adottságai a kóreredettől függően igen sokfélék lehetnek, ezért az általános – Nat-ban 

megfogalmazott – célkitűzéseken túl szükséges az egyedi adottságokra, szükségletekre és 

lehetőségekre is tekintettel lenni. Érvényesülnie kell a korrekció és a kompenzáció elvének. 

Esetenként más szakemberekkel (ortopéd szakorvos, neurológus, konduktor, gyógytornász, 

szomatopedagógus stb., lelki egészség terén pszichológus, pszichiáter, családgondozó, védőnő) 

való együttműködés, konzultáció is szükséges lehet. 

 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése: kiemelt területe a középsúlyos értelmi fogyatékos 

tanulók nevelésének, szoros összefüggésben az önállóság fejlesztésével. Ugyanakkor 

adottságaiknál fogva sokan töredékesen képesek kibontakozni ezen a téren. Tanulóinknál kiemelt 

feladat annak megtanítása, hogy ismerje fel és tudja kifejezni saját érzelmeit, legyen tisztában 

saját erősségeivel és ismerje fel saját határait, bizonytalanságait. Ehhez igazodóan legyen képes 

segítséget kérni és elfogadni, ehhez ismerje meg környezetében a segítő személyek körét, az 

érdekképviseleti szerveket. A szükségletalapú támogatás rendszerében képességeihez, 

adottságaihoz mérten optimális módon igazodjon el és tudja érvényesíteni érdekeit. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés: a Nat által 

összefoglaltak konkrét helyzetekben, a középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló saját életterére, 

napi kapcsolataira jellemző módon kell, hogy megjelenjenek. Kiemelt fontosságú a valószerűség, 

hitelesség, beláthatóság. Az egészséges öntudat fejlesztése mellett kiemelten fontos olyan 

szokásrendszer következetes jelenléte az iskolai nevelés során, amely interiorizálása (belső 

meggyőződéssé, élete részévé válása) a tanuló részéről elősegíti a hétköznapokban való 

eligazodást, a szükséges alkalmazkodást. 

 

Médiatudatosságra nevelés: a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kommunikációs 

adottságai nagyon eltérőek, de tartalmi és/vagy formai tekintetben többnyire elmaradnak a 

korosztályi sajátosságoktól. Épp ezért kiemelt jelentőségű a beszélt és az írott nyelv 

használatának és befogadásának gyakorlása, fejlesztése tartalmi és formai, mennyiségi és 

minőségi szempontból egyaránt. Ahol jelentősebb akadályokba ütközik a szokásos csatornák 

alkalmazása, mindenképp indokolt az augmentatív és alternatív kommunikáció lehetőségei közül 

az adott tanuló számára legmegfelelőbb kiválasztása és tanítása, így biztosítva a kommunikáció 

jelentőségének és lehetőségeinek megtapasztalását. A médiahasználat ennek egyik eszköze is 

lehet. A médiumok, a különféle közösségi oldalak, információk megismertetése során kiemelten 

szükséges a felelősségteljes használatra tanítás, ezáltal az esetleges abúzusok (visszaélések, 

kihasználások, bántalmazások) megelőzése, tekintettel arra, hogy az értelmi akadályozottsággal 

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

 

A tanulás tanítása, pályaorientáció: Középsúlyos értelmi fogyatékos személyek esetében nem 

várható teljes önállóság e téren. A pedagógus fő feladata a személyiség kibontakoztatása, a 

tehetséggondozás, az egyéni hajlamok, érdeklődési kör megismerése és a tanuló támogatása az 

ebben való kiteljesedésben. Az eredményes tanulási stratégiák, a leghatékonyabb 

segítségnyújtási formák egyénre szabottan, differenciáltan jelennek meg. Fontos, hogy az egyént 

érintő döntésekbe mindig bevonják a középsúlyos értelmi fogyatékos személyt, belátható és 
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érthető érveket, szempontokat mutassanak fel, megfelelve a „semmit rólunk nélkülünk” 

alapelvnek. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti 

környezet megismerésének és az ezekkel való harmonikus kapcsolat kialakulásának elősegítése. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók elsősorban saját élményeken keresztül, tapasztalás 

révén ismerkedhetnek nemzeti kultúránk értékeivel. A hazai – nem hazai, magyar – nem magyar 

kategóriákat többségük megtanulja értelmezni, és a sokszínűség, más nyelvek, kultúrák 

felfedeztetése, a kölcsönös tisztelet elemi megtapasztalása is elérhető. A nevelés egyik sarkalatos 

pontja az olyan szociális, kommunikációs, kognitív készségek fejlesztése, amelyek 

megkönnyítik és teljesebbé teszik a szűkebb és tágabb személyes, közösségi és társadalmi 

környezetben való eligazodást, részvételt. Ennek módja, mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat, 

de túlnyomó többségük felnőttkorra is több-kevesebb támogatást igényel jogainak 

gyakorlásában, elemi kötelességeinek tudatosításában (pl. okiratok jelentősége), változó társas-

viselkedéses helyzetek megfelelő értelmezésében és az ezekhez való alkalmazkodásban. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén a tanuló felkészül a felnőtt élettel 

összefüggő állampolgári és demokratikus jogok és kötelességek gyakorlására, megismeri a 

támogatott döntéshozatal lehetőségét. Iskolai keretek között felkészül a döntések 

meghozatalában való felelősségre, igyekszik saját jogainak és érdekeinek megfelelő keretek 

között érvényt szerezni és ebben segítséget igénybe venni. 

 

A készségfejlesztő iskolai képzés során erősödik a tanulóban a fenntarthatóság, 

környezettudatosság területén a környezete megóvására való igény, megismeri és elkerüli a 

környezetet károsító tevékenységeket. Odafigyel hétköznapjaiban az anyagokkal, energiával 

történő takarékosságra, igényeit a szükségletekhez és lehetőségeihez hangolja. 

 

A gazdasági és pénzügyi nevelés területén a tanuló megismeri a társadalmi munkamegosztás 

alapjait, a munkabér és más támogatások beosztásának fontosságát, a gazdálkodással összefüggő 

ügyintézések formáit. Tovább formálódnak ismeretei a pénz értékéről, a beosztó családi 

költségvetés betartásáról. 

 

A készségfejlesztő iskolai tanuló a médiatudatosságra nevelés eredményeképpen gyakorlottan 

használja az elektronikus információ hordozókat, képes tevékenységeihez, szórakozásaihoz a 

megfelelő felhasználás alkalmazására. Óvatosan kezeli a médiumok felhasználásában az 

információk hitelességét, vigyáz személyiségének védelmére. A szabadidő eltöltése során ügyel 

a média túlsúlyának elkerülésére. 

 

Kulcskompetenciák 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat 

kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. 

Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen 

érvényesülniük kell. Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen 

való sikerességet is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes 

kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

 

 A tanulás kompetenciái 

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

el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a fejlesztést 
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kis lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához igazodva (v.ö. 

önállósági szintek, differenciálás leírásával). Különös figyelmet kell fordítani a motiváció 

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

felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a szűkebb, majd tágabb környezetben való 

eligazodás, a közösségi részvétel különféle szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb 

életvitel kialakítása. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi 

gondolkodási műveletek hatékony működéséhez. Elsődleges a kommunikációs szándék 

felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák hatékony alkalmazása mind a megértés és 

információszerzés, mind az önkifejezés tekintetében. Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok 

alapja, a szociális készségek fejlesztése szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. A más 

nyelvekkel való ismerkedés opcionális, sok középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló esetében nem 

megvalósítható. Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és általános 

adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. Ezen nevelési-oktatási formában 

idegen nyelv oktatása nem folyik, a hangsúly az anyanyelvi kompetenciákra helyeződik. 

 

 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, 

illetve a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A hamis információk 

kiszűrése, valamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében fokozottan figyelmet kell 

fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” internetes tartalmak felismerésére, a megfelelő kapcsolati 

személytől való segítségkérésre, a támogatott döntéshozatal gyakorlására. A verbális 

kommunikációra képtelen tanulók esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt alkalmazunk 

különféle IKT-eszközöket. 

 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők a középsúlyos értelmi 

fogyatékos tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, a 

látókör szélesítésére, az elemi mérlegelő érzék, óvatosság alakítására, miközben meg kell tartani 

/ ki kell alakítani a környezet iránti nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű logikai 

összefüggések felismerése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való 

hatékony előhívása és alkalmazása. 

 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A középsúlyos értelmi fogyatékos ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy 

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

egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes jóllétnek 

is egyik alappillére. A saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a 

viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok 

szabályrendszerének megismerése kiemelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális 

önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes 

önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló 

önmaga és környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló 

érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítsunk, mint az 

önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden nevelésben, kisebb korban a szokások 

kialakítása van inkább előtérben, de a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál is fontos, hogy 

fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, hogy a tanuló 
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felismerje a lehetőségek és lehetséges következmények közötti összefüggéseket, tudja, hogy mit 

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

lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra való felkészítés). Ez 

leginkább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú 

megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok középsúlyos értelmi fogyatékos ember 

számára az önkifejezés alapvető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori 

foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének egyik 

módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően teljesítő tanulók 

tehetséggondozására. 

 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

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

területeken próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének 

megfelelő elfoglaltságot végezhet. Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott 

tevékenység jelentőségének belátása, a munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési normák 

gyakorlása. Ettől elválaszthatatlan, hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, amelyek 

munkavállalóként megilletik. A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok 

célirányos megismertetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz 

teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív megoldások lehetőségei között. 

 

Egységesség és differenciálás 

 

A készségfejlesztő iskolában az egységesség és differenciálás elve az azonos életkori 

csoportokban történő oktatási rendszerben is biztosítja az egyéni haladási ütemnek, az eltérő 

képességeknek, a reális életlehetőségeknek a figyelembe vételét, az adaptív oktatás alkalmazását. 

Az adaptív oktatás lehetőséget ad az eltérő képességű, másodlagos sérülésekkel is küzdő tanulók 

számára egyéni tanulási utak kijelölésére, a habilitációs és rehabilitációs foglalkozások támogató 

jellegének tervezésére. A fejlesztésben a fő hangsúly nem a műveltségtartalmak elsajátításán, 

hanem a meglévő képességelőnyökre építve az alapvető kompetenciák kialakításán van. Az 

évfolyamokon a tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés és kompetenciastruktúra szerint a 

gyakorlati tevékenységek kiválasztására. A 9-10. évfolyamok során a differenciálást 

legfőképpen az egyéni életlehetőségek, képességek felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt 

életkori tevékenységek és a különböző életcélok kitűzésével kell elérni. 
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I.2 A TANTÁRGYAK TANANYAG SZERINTI TARTALMA 

 

I.2.1 Kommunikáció 

 

Cél: 

 Kompenzálni az értelmi akadályozottságból adódó nyelvi fejlődési zavart, fejleszteni a 

meglévő nyelvi képességeket, készségeket. 

 Megközelíteni a köznyelvi beszédet hétköznapi kommunikációban. 

 Törekedni a kommunikációs helyzet körülményeinek megfelelő beszédstílusra. 

 Az olvasás írás elsajátításához szükséges készségek és képességek egyénre szabott 

fejlesztése, megerősítése. 

 Az elsajátított olvasási technikával olyan képességek kialakítása, amelyek hozzásegítik 

a kommunikációs eszközök használatához, a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. 

 A tanuló képességeihez mérten elsajátított olvasás-írás, valamint a megtanult ismeretek 

praktikus alkalmazása. 

 Az elemi szintű fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

 

Elvárt teljesítmények: 

 Ismerje a piktogramok jelentését 

 Legyen képes írott szövegből információszerzésre. 

 Közelítse meg a mindennapi társas érintkezésben a kommunikációs normákat. 

 Tudjon a különböző beszédhelyzetekhez alkalmazkodni. 

 Legyen képes egyszerű, rövid szövegek összefoglalására. 

 Tudjon hangos és néma olvasással, viszonylagos folyamatossággal olvasni, az 

olvasottak megértését bizonyítani. 

 Egyszerű nyomtatványokat segítséggel tudjon kitölteni. 

 Legyen a képességeinek megfelelő szóbeli kifejezőkészsége. 

 Ismerje meg a tömegkommunikáció néhány megjelenési formáját. 

 Tudjon értelmezni és véleményt alkotni a kapott információkról. 
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I.2.1 [Új] Kommunikáció 9. évfolyam 

        (Magyar nyelv és irodalom) 
 

Cél: 

 A készségfejlesztő iskolai évfolyamokon a kommunikáció tantárgy felkészít a 

minél önállóbb életvezetéshez és egyszerű munkafolyamatok elsajátításához 

szükséges elsődlegesen verbális és az egyéni sajátosságoktól függően 

nonverbális információk, utasítások, megértésére és az adekvát, a 

feladathelyzetekben szükséges beszédprodukció vagy alternatív 

kommunikációs csatorna alkalmazására.  

 A tantárgy tanulása során az általános iskolai ismeretekre alapozva, az 

elsajátított képességek szintjéből kiindulva kell különös hangsúlyt fektetni a 

minél érthetőbb kommunikáció kialakítására.  

 Verbális kommunikáció esetén cél a helyes hangképzés, a minél érthetőbb 

beszéd, a megfelelő tartalmi mondanivaló fejlesztése, az olvasott és hallott 

tartalom megértésének gyakorlása, elmélyítése.  

 A nonverbális kommunikációs csatornák alkalmazásában lehetőség szerint 

törekedni kell a minél pontosabb, árnyaltabb kifejezésmódok kidolgozására, a 

gyakorlatban lehető legegyszerűbben alkalmazható, jól érthető formában 

kidolgozott rendszerre.  

 A tantárgy célja, hogy a tanulók nyitottá váljanak kommunikációs feladatok 

megoldására, minél nagyobb motiváció alakuljon ki a környezettel történő 

kapcsolatteremtésre, pozitív tapasztalatokkal éljék meg kommunikációs 

kompetenciájukat.  

 Folyamatosan legyen a tanulónak igénye a környezet megismerésére, a 

kíváncsiság legyen része mindennapi gondolatainak, alakuljon ki, hogy a 

kommunikáció a megismerés egyik fontos eszköze.  

 A tantárgy tanulása során fejlődjön a verbális kommunikáció és a 

metakommunikáció összhangja.  

Feladat: 

 A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulóban fejlődjön az igény arra, hogy 

környezete közléseit, információit megértse és önmagát megértesse 

környezetével.  

 A tanuló képességeihez mérten kapcsolódjon be társas érintkezésekbe, 

alkalmazza kommunikációs ismereteit, alkalmazkodjon a különféle 

beszédhelyzetekhez.  

 Kommunikációs helyzetekben ismerje fel a kapott egyszerű információk 

lényegét, tudja a kapott ismereteket megfelelően értelmezni és képes legyen 

véleményt alkotni, élményeit megosztani.  

 Próbálja a gyakorlati tevékenységekhez szükséges ismereteit írásos 

kommunikációval is bővíteni, a mindennapi tevékenységekhez kapcsolódó 

olvasási és írási feladatokat elvégezni.  

 Egyre bővebb szókinccsel legyen képes érzéseit, kívánságait, problémáit 

kifejezni. 

 A tantárgy tanítása különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés 

területén a szabályok megértésének és a társadalmilag elfogadott viselkedési 
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normák alkalmazásának támogatásával, a közösségi lét és kommunikáció 

összhangjának erősítésével, a verbális és nem verbális kommunikációs jelzések 

összhangjának elősegítésével. 

 A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén elősegíti a közvetlen környezet 

megismerését, a nemzeti jelképek, ünnepek kommunikációs 

szokásrendszerének, jelentőségének és értékeinek megértését.  

 A tantárgy az állampolgárságra és demokráciára nevelés területén szerepet 

játszik a nyomtatott és elektronikus sajtó híreinek megismertetésén, figyelésén 

keresztül a demokratikus intézményrendszer működésének és eseményeinek 

értelmezésében, a demokratikus jogok és kötelezettségek gyakorlásának 

támogatásában. 

 Az önismeret és társaskultúra fejlesztését a saját tapasztalatok társakkal történő 

megosztásával, a más személyekkel kapcsolatos események iránti érdeklődés 

felkeltésével támogatja. 

 A családi életre nevelés területét az együtt élés szabályainak, a családi 

eseményeken történő viselkedésnek a megerősítésével, a családi és 

párkapcsolatok fontosságának tudatosításával szolgálja. 

 A testi és lelki egészségre nevelés fejlesztési területet az érzelmi élettel és az  

 A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területet a gyakorlati 

tevékenységek veszélyeinek és a balesetek elkerülésének felismertetésével 

támogatja.  

 Elmélyíti a fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési terület ismereteit 

a tevékenységekhez szükséges eszközök, anyagok és energia felhasználásával 

kapcsolatos tudatosság irányításával. 

 A pályaorientáció területét a tantárgy a gyakorlati munkavégzés szabályainak, 

lehetőségeinek, fontosságának bemutatásával és az egyéni érdeklődés 

felismertetésével segíti. 

 A gazdasági és pénzügyi nevelés fejlesztési területen a tanuló egyre jobban 

megismeri a felnőtt társadalom munkaalapú berendezkedését, a családi 

munkamegosztás fontosságát. 

 Médiatudatosságra nevelés területén a tantárgy segít elsajátítani az 

audiovizuális eszközök helyes és mértékletes alkalmazásának szabályait, a 

média alkalmazását információszerzésre. 

 A tanulás tanítása fejlesztési területen a tantárgy segíti a változások 

megismerésében a kommunikációs technikák alkalmazásának elsajátítását 

 

Tantárgy: Kommunikáció 9. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1.  Anyanyelv, beszédfejlesztés. 30 

2. Olvasás - írás 60 

3. Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése. 40 

4. Társas kapcsolatok. 

Konfliktuskezelési technikák. 

50 

 Összesen 180 
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9. évfolyam 

1. Témakör: Anyanyelv, beszédfejlesztés. Tantárgy: 
kommunikáció 

Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél:  

1. Ismerkedni saját lakóhelyével, eligazodni a környező utcák térképén, felismerni a nevezetes épületeket és funkcióit. 

2. Társalgásba bekapcsolódni, véleményét bátran elmondani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Beszédtechnika javítása. Légző-, fújó-, 

szívógyakorlatok. 
 Artikulációs gyakorlatok, a kiejtés javítása.  Folyamatosan, megfelelő szókinccsel 

beszélni. 

2. Nyelvi kifejezésformák használata az 

olvasás, írás, beszéd során. 

 

 A tanult nyelvtani kifejezések, fordulatok 

alkalmazása. 

 Nyelvtani fogalmakról tanultak elmélyítése 

(szó, mondat, hang, betű, mondatfajták egyes és 

többes szám, jelen és múlt idő). 

 Beszédét rokon értelmű szavakkal 

színesíteni. 

 Ismereteit és önállósága fokát 

bővíteni. 

 

3. Szókincsfejlesztés. 

 

 Szógyűjtés adott hanggal, szótaggal, szóvégi 

hanggal. 

 Szavak gyűjtése (szófajok szerint azonos 

alakú, többjelentésű szavak, szinonim 

fogalmak, ellentétpárok). 

 Beszédét rokon értelmű szavakkal 

színesíteni. 

 

4. Meglévő ismeretek bővítése 

különböző témakörökben az olvasás 

segítségével (egészségügyi-, 

háztartási ismeretek). 

 

 A szövegértés folyamatos ellenőrzése 

változatos témákban (Egészségmegőrzés, 

káros szenvedélyek kialakulásának 

megelőzése). 

 Tisztítószerek, élelmiszerek, háztartási gépek 

használati utasítása, 

 Ételreceptek, prospektusok, közlekedési fogalmak, 

menetrend, műsorújság, virágápolással kapcsolatos 

tartalmak értelmezése. 

 Ismereteit és önállósága fokát 

bővíteni. 
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5. Szabadidő tervezése (aktív pihenés), 

családi események, ünnepek. 
 

 Családi alkalmakkal, ünnepi 

események tervezésével, 

ajándékozással kapcsolatos 

tapasztalatok megosztása. 

 Séta, nevezetességek, kirakat nézegetése (alkalmas 
ajándék keresése). 

 Ismereteit és önállósága fokát 

bővíteni. 

 

6. Lakás alaprajza, helyiségek. Az iskola 

helyiségei. Az iskola környékéről 

térkép készítése. Tapasztalatszerzés a 

településen (utcán). (Budapest 

térképe). 

 

 Lakás, otthon, iskola (alaprajz, jellemzők: 

helyiségek, saját lakrész, szépítése). 

 Budapest térképének tanulmányozása, ismerős 

helyek keresése. 

 Helyek bejárása, saját útvonal megrajzolása. 

 

 Nevezetes épületeket (ország, 

főváros, saját település) felismerni 

és azok funkcióit ismerni. 

 A környező utcák térképén 

eligazodni. 

 

7. Használati tárgyak praktikus 

elhelyezése a lakásban. 

 

 Berendezés megfigyelése különböző 

látószögekből. 

 Tárgyak csoportosítása (funkció, összehasonlítás). 

 

 Saját lakását segítséggel leírni és 

lerajzolni. 

 Tárgyakat észszerűen elrendezni a 

lakásban. 

 

Fogalmak: Aktuális nyelvtani fogalmak és szabályok, felmerülő fogalmak tisztázása, értelmezése. Időpont, időtartam, késés, pontosság, 

szükséges holmik, luxuscikkek, nevezetes helyek (Vár, Parlament), útkereszteződés, mellékutca, járdasziget, egyirányú utca, vizes helyiségek, 

lakószobák, mellékhelyiségek, szerszámok, eszközök, háztartási gépek, dísztárgyak. 
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9. évfolyam 

2. Témakör: Olvasás - írás Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 60 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. Az olvasottakat röviden összefoglalni. 

2. Mondatot helyesen leírni, az esetleges hibákat kijavítani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Olvasás gyakorlása, újságolvasás. 

Mondat értelmezése. 

 

 

 Hangos olvasás megfelelő intonációval, 

kifejezően. 

 Olvasási tempó változtatása (lassú, gyors). 

 Néma olvasás. 

 Kereső olvasás (adatok, témák, ismeretek). 

 Egybeírt mondat szavakra bontása. 

 

 Egyszerű, tagolt szöveget olvasni, az 

olvasottakat röviden összefoglalni, 

értelmezni. 

 Olvasási technikáját fokozatosan javítani. 

 

2. Rövid novella, vers, mese olvasása. 

 
 Hangos olvasás megfelelő intonációval, 

kifejezően. 

 Néma olvasás. 

 

 Rövid történetet, irodalmi alkotást 

elolvasni, a szereplőket önállóan 

jellemezni, történetet kérdések 

segítségével elmondani. 

 

3. Petőfi: János Vitéz. A mű feldolgozásai 

(színházi, rajzfilm). 

 

 A tartalom meghallgatása, szemelvények 

(1-1 versszak) önálló olvasása, 

megtanulása. 

 Beszámolás az olvasottakról. 

 Mese, történet folytatása, végvariációk 

alkotása adott történetből. 

 Dramatizálás. 

 Az olvasottak kiegészítése saját 

tapasztalatokkal. 

 Rövid történetet, irodalmi alkotást 

elolvasni, a szereplőket önállóan 

jellemezni, történetet kérdések 

segítségével elmondani. 

 

4. Szabadon választott irodalmi 

mű közös feldolgozása (a 
 A tartalom meghallgatása, szemelvények 

(1-1 versszak) önálló olvasása, 

 Rövid történetet, irodalmi alkotást 

elolvasni, a szereplőket önállóan 
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tanulók képességei szerint 

választott hosszabb irodalmi 

alkotás). 

 

megtanulása. 

 Beszámolás az olvasottakról. 

 Mese, történet folytatása, végvariációk 

alkotása adott történetből. 

 Dramatizálás. 

 Az olvasottak kiegészítése saját 

tapasztalatokkal. 

jellemezni, történetet kérdések 

segítségével elmondani. 

 

5. Írás gyakorlása. (írás tempójának 

fokozása). Az írás külalakjának, 

rendezettségének tudatos javítása. 

Önellenőrzés. Hibák megtalálása és 

javítása. 

 Egymás kézírásának olvasása. 

 Másolás, írás, diktálás után. 

 Rövidebb szöveg áttekintése, saját 

munka összehasonlítása a társakéval. 

 Rendezett külalakkal, olvashatóan 

írni, egyszerű hibákat megtalálni, 

javítani. 

 Szavakat csoportosítani és azokat leírni. 

 Törekedni a pontos és tempós munkára. 

6. Személyi adatok ismerete, helyes 

leírása. 

 

 Űrlap kitöltése személyi adatokkal. 

 Személyére vonatkozó kérdések 

elolvasása, helyes válasz 1-1 szóban. 

 Adott űrlap kérdéseire megfelelő 

válaszokat beírni, törekedni a feladat 

önálló megoldására. 

7. Kérdőív, tesztlap kitöltése. 

 

 Általános tájékozottságra, irányuló 

kérdésekre helyes válasz kiválasztása, 

jelölése. 

 A feladatot és a kérdéseket megérteni, a 

helyes választ jelölni (utasítás szerint x 

vagy aláhúzás). 

8. Önálló fogalmazás írása. Levél, 

üdvözlőlap önálló megírása, 

megcímzése. Keltezés értelmezése és 

helyes leírása. 

 

 

 Egy nap eseményeinek önálló leírása 

néhány mondatban (napló, naptári 

bejegyzés). 

 Levél közös megfogalmazása hiányzó 

osztálytársnak. Rövid üdvözlet küldése 

osztálytársnak (papír alapú, e-mail, 

sms). 

 Megadott időpontokhoz tevékenységek 

írása, időrendbe állítás keltezés alapján. 

 Törekedni a pontos és tempós munkára. 

 Megfelelő tevékenységet hozzárendelni 
az időpontokhoz. 

 Képeslapot, levelet írni (lap vásárlásától a 

feladásig, borítékot megcímezni önállóan 

vagy segítséggel). 

 Megfelelő tevékenységet hozzárendelni 

az időpontokhoz 

9. Napirend leírása, jegyzet, 

emlékeztető, esetleg napló készítése 
 Megadott időpontokhoz tevékenységek 

írása, időrendbe állítás keltezés alapján. 

 Megfelelő tevékenységet hozzárendelni 
az időpontokhoz. 
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(naptárban). 

 

 Szabadidő kulturált eltöltése, a könyvtár 

használata (kölcsönzés, könyv, CD, 

DVD), saját hobbi megtalálása, a 

magányos és társas alkalmak egészséges 

arányának megkeresése. 

 

 

10. Hallott szövegből szavak gyűjtése, 

írása. 

 

 Hírek gyűjtése az ország különböző 

tájairól (események, szereplők, 

helyszínek). 

 Ételrecept felolvasása, hozzávalók 

kigyűjtése a szöveg alapján (saját 

tapasztalat megosztása társaival, kóstoló, 

kínálás). 

 

 Valós eseményeket néhány mondattal 

megfogalmazni. 

 Szavakat csoportosítani és azokat leírni. 

 

 

Fogalmak: Olvasási technikával kapcsolatos kifejezések. Ismeretlen fogalmak értelmezése, régi és népies kifejezések. Betűforma, sorköz, szóköz, 

kihagyás, mondat, írásjelek, igazolvány, személyi szám, állampolgárság, aláírás felelőssége lakcím, kerület, irányítószám, napló, beszámoló, e-

mail, sms, megszólítás, tartalom, aláírás, címzés, bélyeg, postaláda, feladás, életkor, kedvenc étel, legjobb barát, különböző témakörök, 

legkedvesebb időtöltés, munka, pihenés, szórakozás, elfoglaltság, jókívánság, elköszönés, dátum, megye, város, község, falu, tanya, országhatár, 

perc, másodperc, idő, gyorsaság, külalak, lényeges és lényegtelen hibák, főzés, sütés, párolás, saját könyv, kölcsönzés, határidő, könyvtári 

kölcsönzőjegy 

 

  



580 
 

9. évfolyam 

3. Témakör: Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése. Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. Látott történetet megérteni, erkölcsi ítéletet alkotni. 

2. Reálisan programot tervezni és egyeztetni. 

3. Saját véleményét udvariasan megfogalmazni (az őszinteség és az udvariasság szükségessége egyedi helyzetekben). 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Klasszikus költőink verseinek hallgatása, 

olvasása (Himnusz, Szózat, Nemzeti dal, 

rövidebb részletek megtanulása). 

 

 Könyv vásárlása, megbecsülése, saját 

könyv, kölcsönzés. 

 Versek hallgatása. 

 

 Könyveket 

(információhordozókat) 

rendeltetésszerűen, kíméletesen 

használni. 

 Érzelmileg a versekre, művészeti 

alkotásokra hangolódni 

(irodalom, film, képzőművészet, 

zene, színház). 

 Nemzeti jelképeket ismerni, jelentőségét 

megérteni. 

 

2. Történelmi regék, mondák 

megismerése (olvasás, 

megtekintés, eljátszás). 

 

 Olvasmányok közös olvasása, 

megtárgyalása. 

 A szövegek értelmezése, átfogalmazása, 

történetbe foglalása. 

 Szemelvények, történetek olvasása, 

meghallgatása, megnézése felvételről. 

 

 Könyveket 

(információhordozókat) 

rendeltetésszerűen, kíméletesen 

használni. 

 Elemi ismeretek szerezni a megismert 

történelmi korokról. 

 Nemzeti jelképeket ismerni, jelentőségét 

megérteni. 

 

3. A gyermekek élete a különböző 

korokban (Kincskereső kisködmön, 
 Könyv vásárlása, megbecsülése, saját 

könyv, kölcsönzés. 

 Könyveket 

(információhordozókat) 
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Pál utcai fiúk, illetve napjainkban 

játszódó novellák, illetve 

filmrészletek). 

 

 Olvasmányok közös olvasása, 

megtárgyalása. 

 A szövegek értelmezése, átfogalmazása, 

történetbe foglalása. 

 Szemelvények, történetek olvasása, 

meghallgatása, megnézése felvételről. 

 Történet elmesélése ábrák 

(képsorozatok) segítségével, képi 

ábrázolások értelmezése (időrend, 

összefüggések). 

 Audiovizuális eszközök szakszerű 

használata (bekapcsolás, hangerő 

szabályozása). 

 Film (részlet) megtekintése, 

megbeszélése. 

 A filmekben látottakat és a valóság 

viszonya, példák gyűjtése, 

csoportosítása (az utánzás 

veszélyeinek tudatosítása). 

 

rendeltetésszerűen, kíméletesen 

használni. 

 Elemi ismeretek szerezni a megismert 

történelmi korokról. 

 Érzelmileg a versekre, művészeti 

alkotásokra hangolódni (irodalom, 

film, képzőművészet, zene, 

színház). 

 

4. Kapcsolat a könyvvel. Képregény, 

szimbólumok. Könyv, folyóirat, újság, 

lexikon különbsége. Újságolvasás. 

 

 Könyv vásárlása, megbecsülése, saját 

könyv, kölcsönzés. 

 A szövegek értelmezése 

 

 Könyveket 

(információhordozókat) 

rendeltetésszerűen, kíméletesen 

használni. 

 Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni 

és értelmezni. 

 

5. Szólások, közmondások, 

szlogenek, reklámszövegek 

értelmezése. 

 

 A szövegek értelmezése 

 Levélben kapott feladat néma elolvasása, 

elvégzése. 

 

 Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni 

és értelmezni. 

 Néhány közmondást, szólást adekvátan 

használni. 
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6. Játék a betűkkel (játékos feladatok 

írásban), hiányos mondatok kiegészítése, 

keresztrejtvény. 

 

 Keresztrejtvény közös megfejtése. 

 Versenyek, játékok (kvíz, szójáték, 

kitalálós, most mutasd meg). 

 Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni 

és értelmezni. 

 Egyszerűbb keresztrejtvényt 

megoldani, megfelelő szavakat 

önállóan megtalálni és beírni. 

 

7. Tv, Videó, DVD műsorának közös 

megtekintése (ifjúsági filmek, 

filmsorozatok epizódjai). TV-

műsorújság átnézése, állandó 

műsorok időpontja. A valóság és a 

médiában ábrázolt helyzetek (hihető-

hihetetlen) elkülönítése. 

 

 Audiovizuális eszközök szakszerű 

használata (bekapcsolás, hangerő 

szabályozása) 

 Következtetések, reakciók (képek, 

mozgóképek értelmezése, saját 

viselkedés elemzése videofelvétel, fotó 

alapján), helyes, helytelen 

differenciálása. 

 Tv-újság olvasgatása, adott műsorok 

keresése időpont és cím alapján. 

 (Teletextről műsor kiválasztása, 

megkeresése). 

 A filmekben látottakat és a valóság 

viszonya, példák gyűjtése, 

csoportosítása (az utánzás 

veszélyeinek tudatosítása). 

 

 Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni 

és értelmezni. 

 Eligazodni a tv-újságban, a teletext 

információi és a műsorok között. 

 

8. Érzelmek megértése nem verbális 

jelzésekből, az érzelmek 

megfogalmazása és őszinte vállalása 

(arckifejezések, gesztusok 

értelmezése). 

 

 Következtetések, reakciók (képek, 

mozgóképek értelmezése, saját 

viselkedés elemzése videofelvétel, fotó 

alapján), helyes, helytelen 

differenciálása. 

 

 Érzelmek felismerése nem verbális jelek 

alapján. 

 Érzelmek vállalása. 

 Érzések megfogalmazása. 
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9. Ételreceptek, használati utasítások olvasása 

szükség szerint. 

 

 Gyűjtés, értelmezés. 

 Vásárlási lista összeállítása recept alapján. 

 Eszközök használata a használati utasítás 

szerint. 

 

 A receptben közölt információk 

lényegének megértése, alkalmazása. 

 

10. Közlekedési táblák gyalogosokra 

vonatkozó jelzései. Tágabb környezetben 

használatos piktogramok megtalálása és 

értelmezése (mosdó, lift 

közintézményekben, számítógép, 

mobiltelefon jelzései, kezelési utasítások). 

 

 Tanulmányi séta során táblák gyűjtése, 

jelentése. 

 Piktogramok gyűjtése, értelmezése (ki 

talál többet, mit jelent?). 

 

 

 Közlekedési táblákat és jelentésüket 

biztosan ismerni. 

 A piktogramok információit ismerni, és 

betartani. 

 

Fogalmak: mesebeli lények (kitalált lények), tv-csatornák, játék- és ismeretterjesztő filmek, vetélkedők, valóság, fantázia. Felmerülő ismeretlen 

fogalmak tisztázása, régi korok, történelmünk nagyjai, mozi, színház, koncert, néző múzeumok, szabadtéri programok, 

meghatározások, szó kiegészítése, folytatása, rokon értelmű szavak címzett, piktogramok és jelentésük. (Veszélyt jelző piktogramok, színek, rövid 

feliratok). Rokonértelmű szavak, múlt-, jelen- és jövő idő, ismeretlen szavak magyarázata, irigy, jószívű, segítőkész, vers, rím, ritmus, ismeretlen 

kifejezések magyarázata, versek szavainak értelmezése, megbeszélése, a teletext címszavai. 
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9. évfolyam 

4. Témakör: Társas kapcsolatok. Konfliktuskezelési technikák Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 50 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. Az alkalomnak megfelelően viselkedni, a felnőtt felügyelet időleges megszüntetési körét bővíteni (kirándulás, klubfoglalkozás). 

2. Beilleszkedni és alkalmazkodni kisebb és nagyobb közösségekbe. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Telefonálás (vonalas és mobil készüléken). 

 
 Telefonbeszélgetés gyakorlása 

mesterségesen kialakított, és valós 

helyzetekben (tárcsázás, üdvözlés, 

beszélgetés, ismerőssel, idegennel). 

 Tájékozódás a telefonkönyvben. 

 Röviden, lényegre törően, jól artikuláltan 

telefonálni. 

 

2. Kapcsolatteremtési módok különböző 

szituációban (példák gyűjtése a 

mindennapok eseményeiből). 

 

 Helyzetgyakorlatok (buszon maradt a 

táskád, a busz elmegy/, levél, csomag 

feladása a postán/, gyógyszer vásárlása/, 

rendőrségi igazoltatás/, rendkívüli 

közlekedési változáskor segítség kérése az 

utazási cél eléréséhez, utazásnál, 

vásárlásnál ki viszi a csomagot/ ha nincs 

elég hely, ki üljön le /autóban ki hova 

üljön /öltözködés, tisztálkodás, köszönés, 

hangoskodás, alkalmazkodás, milyen 

közös programot szervezzenek). 

 

 Saját és mások viselkedését helyesen 

megítélni. 

 

3. Viselkedési helyzetek megoldása (példák 

gyűjtése és a megoldási javaslatok 

megbeszélése). Az együttélés szabályai. 

Mindennapos élethelyzetek, viselkedési 

szokások feldolgozása. Szabadidőben 

végzett tevékenységek viselkedési 

szabályai. Illemszabályok nyaraláskor. 

 Helyzetgyakorlatok (valaki elvesz a 

táskádból valamit/, valaki helytelenül 

bánik a háziállatával/, falra firkálást lát/, 

kicsik játékát zavarják/, késik a 

megbeszélt helyszínről/, le kíván szállni 

 Saját és mások viselkedését helyesen 

megítélni.  

 Az önértékelést és helyzetfelismerést 

folyamatosan erősíteni. 
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 járműről, de áll valaki az ajtóban/, 

rosszindulatú megjegyzést tesznek 

jelenlétében valakire, hogyan reagáljon. 

 

4. A társadalmi együttélésre jellemző 

kifejezések és szólások, közmondások 

megértése (rövid történetekkel 

illusztrálva a szólásokat, 

közmondásokat). 

 

 Milyen ember, - akinek a szeme sem áll 

jól/, - lógatja az orrát/, - vigyorog, mint a 

vadalma /(további példák gyűjtése, 

értelmezése). 

 Milyen a viszony, ha – együtt vannak 

sülve-főve. 

 Mit jelent – lóg a nyakán, - kellemetlenül 

érintette az eset, - megrázó élmény, - 

eltávolodtak egymástól, - távol kerültek 

egymástól 

 

 Saját és mások viselkedését helyesen 

megítélni. 

 

5. A korlátozottság elfogadása, saját 

lehetőségek felmérése, vágyak 

megtervezése, függés előnyei. 

 

 Irányított beszélgetés, segítségkérés 

lehetősége, biztonság 

 Saját és mások viselkedését helyesen 

megítélni 

 Az önértékelést és helyzetfelismerést 

folyamatosan erősíteni. 

 

6. Munkahelyi viselkedési szokások és 

problémás szituációk megbeszélése. 

Különböző társadalmi szerepek elfogadása, 

összehasonlítása. Beszélgetés és 

helyzetgyakorlatok különböző témákról, 

különböző személyekkel. 

 

 Irányított beszélgetés, segítségkérés 

lehetősége, biztonság (Késve érkezés a 

munkahelyre, nincs kedve munkába 

menni, a rábízott feladatot nehézsége 

miatt nem tudja megoldani, elrontotta a 

munkadarabot, kigúnyolja munkatársa, 

beteg, szabadságra megy, nem talál 

valamit, megkapja a fizetését és társai 

inni, szerencsejátékozni hívják, otthon 

lakik, kell-e hazaadnia a fizetéséből). 

 Véleményt megfogalmazni, 

megvédeni és vállalni (külön 

figyelemmel a családon belüli- és a 

munkahelyi erőszak érzékelésére, 

elhárítására). 

 Az önértékelést és helyzetfelismerést 

folyamatosan erősíteni. 
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 A környezet hierarchikus felépítésének 

megtanulása, különböző viszonyulási 

módok gyakorlása, alkalmazása. 

(családi viszonyok, főnök, beosztott). 

 Önmaguk elhelyezése a rendszerben, 

alá – fölérendeltség megértése, 

elfogadása. 

 

7. Családi kapcsolatok. Párkapcsolatok. 

Elfogadhatatlan helyzetek érzékelése, 

erőszak kezelése. 

 

 A hazajárás ideje, munkamegosztás 

otthon, egyedüllét szükségessége, annak 

közlési módja (viselkedés az aktuális 

családi körülményeknek megfelelően). 

 Párkapcsolatok, barátság, szerelem 

(a kapcsolatok helyes és helytelen 

kezelése) példákon keresztül 

helyzetelemzés, állásfoglalás. 

 Milyen az igazi barát, mi engedhető meg 

az iskolában, mikor van a testi szerelem 

ideje, partnercserék, betegségek, 

védekezés, házasság. 

 

 Megbízható, őszinte kapcsolatokat 

kialakítani. 

 Véleményt megfogalmazni, 

megvédeni és vállalni (külön 

figyelemmel a családon belüli- és a 

munkahelyi erőszak érzékelésére, 

elhárítására). 

Fogalmak: Az előforduló szavak, kifejezések értelmezése. Nyilvános telefon, telefonkártya, telefonszám, mobil telefon, előfizetés, a 

beszélgetés díja, takarékosság. A már tanult udvariassági formák gyakorlása, és bővítésük újabbakkal. Megbeszélt helyzetek helyes 

megoldásához szükséges formulák (térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon). A tárgyalt helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak 

tisztázása. Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény, önzetlenség, hűség, ragaszkodás, érettség, felelőtlenség, házirend, napirend, 

kötelességtudó, megbízható. 
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[Új] Kommunikáció 10. évfolyam 

        (Magyar nyelv és irodalom) 

 
 

 

 

Tantárgy: Kommunikáció 10. évfolyam 

 

Heti óraszám: 5 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1.  Anyanyelv, beszédfejlesztés. 30 

2. Olvasás - írás 60 

3. Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése. 40 

4. Társas kapcsolatok. 

Konfliktuskezelési technikák. 

50 

 Összesen 180 
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10. évfolyam 

1. Témakör: Anyanyelv, beszédfejlesztés Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél:  

1. Ismerkedni saját lakóhelyével, eligazodni a környező utcák térképén, felismerni a nevezetes épületeket és funkcióit. 

2. Társalgásba bekapcsolódni, véleményét bátran elmondani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

8. Beszédtechnika javítása. Légző-, fújó-, 

szívógyakorlatok. 

 

 Artikulációs gyakorlatok, a kiejtés 

javítása. 

 

 Folyamatosan, megfelelő szókinccsel 

beszélni. 

 

9. Nyelvi kifejezésformák használata az 

olvasás, írás, beszéd során. 

 

 A tanult nyelvtani kifejezések, fordulatok 

alkalmazása. 

 Nyelvtani fogalmakról tanultak 

elmélyítése (szó, mondat, hang, betű, 

mondatfajták egyes és többes szám, 

jelen és múlt idő). 

 

 Beszédét rokon értelmű szavakkal 

színesíteni. 

 Ismereteit és önállósága fokát bővíteni. 

 

10. Szókincsfejlesztés. 

 

 Szógyűjtés adott hanggal, szótaggal, 

szóvégi hanggal. 

 Szavak gyűjtése (szófajok szerint 

azonos alakú, többjelentésű szavak, 

szinonim fogalmak, ellentétpárok). 

 

 Beszédét rokon értelmű szavakkal 

színesíteni. 

 

11. Meglévő ismeretek bővítése különböző 

témakörökben az olvasás segítségével 

(egészségügyi-, háztartási ismeretek). 

 

 A szövegértés folyamatos 

ellenőrzése változatos témákban 

(Egészségmegőrzés, káros 

szenvedélyek kialakulásának 

megelőzése). 

 Ismereteit és önállósága fokát bővíteni. 
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 Tisztítószerek, élelmiszerek, háztartási 

gépek használati utasítása, 

 Ételreceptek, prospektusok, közlekedési 

fogalmak, menetrend, műsorújság, 

virágápolással kapcsolatos tartalmak 

értelmezése. 

 

12. Szabadidő tervezése (aktív pihenés), családi 

események, ünnepek. 
 

 Családi alkalmakkal, ünnepi 

események tervezésével, 

ajándékozással kapcsolatos 

tapasztalatok megosztása. 

 Séta, nevezetességek, kirakat nézegetése 
(alkalmas ajándék keresése). 

 

 Ismereteit és önállósága fokát bővíteni. 

 

13. Lakás alaprajza, helyiségek. Az iskola 

helyiségei. Az iskola környékéről térkép 

készítése. Tapasztalatszerzés a településen 

(utcán). (Budapest térképe). 

 

 Lakás, otthon, iskola (alaprajz, 

jellemzők: helyiségek, saját 

lakrész, szépítése). 

 Budapest térképének tanulmányozása, 

ismerős helyek keresése. 

 Helyek bejárása, saját útvonal 

megrajzolása. 

 

 Nevezetes épületeket (ország, főváros, 

saját település) felismerni és azok 

funkcióit ismerni. 

 A környező utcák térképén eligazodni. 

 

14. Használati tárgyak praktikus elhelyezése a 

lakásban. 

 

 Berendezés megfigyelése különböző 

látószögekből. 

 Tárgyak csoportosítása (funkció, 

összehasonlítás). 

 

 Saját lakását segítséggel leírni és 

lerajzolni. 

 Tárgyakat észszerűen elrendezni a 

lakásban. 

 

Fogalmak: Aktuális nyelvtani fogalmak és szabályok, felmerülő fogalmak tisztázása, értelmezése. Időpont, időtartam, késés, pontosság, 

szükséges holmik, luxuscikkek, nevezetes helyek (Vár, Parlament), útkereszteződés, mellékutca, járdasziget, egyirányú utca, vizes helyiségek, 

lakószobák, mellékhelyiségek, szerszámok, eszközök, háztartási gépek, dísztárgyak. 
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2. Témakör: Olvasás - írás Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 60 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. Az olvasottakat röviden összefoglalni. 

2. Mondatot helyesen leírni, az esetleges hibákat kijavítani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

11. Olvasás gyakorlása, újságolvasás. Mondat 

értelmezése. 

 

 

 Hangos olvasás megfelelő intonációval, 

kifejezően. 

 Olvasási tempó változtatása (lassú, gyors). 

 Néma olvasás. 

 Kereső olvasás (adatok, témák, 

ismeretek). 

 Egybeírt mondat szavakra bontása. 

 

 Egyszerű, tagolt szöveget olvasni, az 

olvasottakat röviden összefoglalni, 

értelmezni. 

 Olvasási technikáját fokozatosan javítani. 

 

12. Rövid novella, vers, mese olvasása. 

 
 Hangos olvasás megfelelő intonációval, 

kifejezően. 

 Néma olvasás. 

 

 Rövid történetet, irodalmi alkotást 

elolvasni, a szereplőket önállóan 

jellemezni, történetet kérdések 

segítségével elmondani. 

 

13. Petőfi: János Vitéz. A mű feldolgozásai 

(színházi, rajzfilm). 

 

 A tartalom meghallgatása, 

szemelvények (1-1 versszak) önálló 

olvasása, megtanulása. 

 Beszámolás az olvasottakról. 

 Mese, történet folytatása, végvariációk 

alkotása adott történetből. 

 Dramatizálás. 

 Az olvasottak kiegészítése saját 

tapasztalatokkal. 

 

 Rövid történetet, irodalmi alkotást 

elolvasni, a szereplőket önállóan 

jellemezni, történetet kérdések 

segítségével elmondani. 
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14. Szabadon választott irodalmi mű 

közös feldolgozása (a tanulók 

képességei szerint választott 

hosszabb irodalmi alkotás). 

 

 A tartalom meghallgatása, 

szemelvények (1-1 versszak) önálló 

olvasása, megtanulása. 

 Beszámolás az olvasottakról. 

 Mese, történet folytatása, végvariációk 

alkotása adott történetből. 

 Dramatizálás. 

 Az olvasottak kiegészítése saját 

tapasztalatokkal. 

 

 Rövid történetet, irodalmi alkotást 

elolvasni, a szereplőket önállóan 

jellemezni, történetet kérdések 

segítségével elmondani. 

 

15. Írás gyakorlása. (írás tempójának fokozása). 

Az írás külalakjának, rendezettségének 

tudatos javítása. Önellenőrzés. Hibák 

megtalálása és javítása. 

 

 Egymás kézírásának olvasása. 

 Másolás, írás, diktálás után. 

 Rövidebb szöveg áttekintése, saját 

munka összehasonlítása a 

társakéval. 

 

 Rendezett külalakkal, olvashatóan 

írni, egyszerű hibákat megtalálni, 

javítani. 

 Szavakat csoportosítani és azokat leírni. 

 Törekedni a pontos és tempós munkára. 

 

16. Személyi adatok ismerete, helyes leírása. 

 

 Űrlap kitöltése személyi adatokkal. 

 Személyére vonatkozó kérdések 

elolvasása, helyes válasz 1-1 szóban. 

 

 Adott űrlap kérdéseire megfelelő 

válaszokat beírni, törekedni a feladat 

önálló megoldására. 

 

17. Kérdőív, tesztlap kitöltése. 

 

 Általános tájékozottságra, irányuló 

kérdésekre helyes válasz 

kiválasztása, jelölése. 

 

 A feladatot és a kérdéseket megérteni, a 

helyes választ jelölni (utasítás szerint x 

vagy aláhúzás). 

 

18. Önálló fogalmazás írása. Levél, üdvözlőlap 

önálló megírása, megcímzése. Keltezés 

értelmezése és helyes leírása. 

 

 

 Egy nap eseményeinek önálló leírása 

néhány mondatban (napló, naptári 

bejegyzés). 

 Levél közös megfogalmazása 

hiányzó osztálytársnak. Rövid 

 Törekedni a pontos és tempós munkára. 

 Megfelelő tevékenységet hozzárendelni 
az időpontokhoz. 

 Képeslapot, levelet írni (lap vásárlásától a 

feladásig, borítékot megcímezni önállóan 
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üdvözlet küldése osztálytársnak 

(papír alapú, e-mail, sms). 

 Megadott időpontokhoz 

tevékenységek írása, időrendbe 

állítás keltezés alapján. 

 

vagy segítséggel). 

 Megfelelő tevékenységet hozzárendelni 

az időpontokhoz 

19. Napirend leírása, jegyzet, emlékeztető, 

esetleg napló készítése (naptárban). 

 

 Megadott időpontokhoz 

tevékenységek írása, időrendbe 

állítás keltezés alapján. 

 Szabadidő kulturált eltöltése, a 

könyvtár használata (kölcsönzés, 

könyv, CD, DVD), saját hobbi 

megtalálása, a magányos és társas 

alkalmak egészséges arányának 

megkeresése. 

 

 Megfelelő tevékenységet hozzárendelni 
az időpontokhoz. 

 

20. Hallott szövegből szavak gyűjtése, írása. 

 

 Hírek gyűjtése az ország 

különböző tájairól (események, 

szereplők, helyszínek). 

 Ételrecept felolvasása, hozzávalók 

kigyűjtése a szöveg alapján (saját 

tapasztalat megosztása társaival, 

kóstoló, kínálás). 

 

 Valós eseményeket néhány mondattal 

megfogalmazni. 

 Szavakat csoportosítani és azokat leírni. 

 

 

Fogalmak: Olvasási technikával kapcsolatos kifejezések. Ismeretlen fogalmak értelmezése, régi és népies kifejezések. Betűforma, sorköz, szóköz, 

kihagyás, mondat, írásjelek, igazolvány, személyi szám, állampolgárság, aláírás felelőssége lakcím, kerület, irányítószám, napló, beszámoló, e-

mail, sms, megszólítás, tartalom, aláírás, címzés, bélyeg, postaláda, feladás, életkor, kedvenc étel, legjobb barát, különböző témakörök, 

legkedvesebb időtöltés, munka, pihenés, szórakozás, elfoglaltság, jókívánság, elköszönés, dátum, megye, város, község, falu, tanya, országhatár, 

perc, másodperc, idő, gyorsaság, külalak, lényeges és lényegtelen hibák, főzés, sütés, párolás, saját könyv, kölcsönzés, határidő, könyvtári 

kölcsönzőjegy 
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3. Témakör: Médiaismeret, Nem verbális információ értelmezése Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. Látott történetet megérteni, erkölcsi ítéletet alkotni. 

2. Reálisan programot tervezni és egyeztetni. 

3. Saját véleményét udvariasan megfogalmazni (az őszinteség és az udvariasság szükségessége egyedi helyzetekben). 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

11. Klasszikus költőink verseinek hallgatása, 

olvasása (Himnusz, Szózat, Nemzeti dal, 

rövidebb részletek megtanulása). 

 

 Könyv vásárlása, megbecsülése, saját 

könyv, kölcsönzés. 

 Versek hallgatása. 

 

 Könyveket 

(információhordozókat) 

rendeltetésszerűen, kíméletesen 

használni. 

 Érzelmileg a versekre, művészeti 

alkotásokra hangolódni 

(irodalom, film, képzőművészet, 

zene, színház). 

 Nemzeti jelképeket ismerni, jelentőségét 

megérteni. 

 

12. Történelmi regék, mondák 

megismerése (olvasás, 

megtekintés, eljátszás). 

 

 Olvasmányok közös olvasása, 

megtárgyalása. 

 A szövegek értelmezése, átfogalmazása, 

történetbe foglalása. 

 Szemelvények, történetek olvasása, 

meghallgatása, megnézése felvételről. 

 

 Könyveket 

(információhordozókat) 

rendeltetésszerűen, kíméletesen 

használni. 

 Elemi ismeretek szerezni a megismert 

történelmi korokról. 

 Nemzeti jelképeket ismerni, jelentőségét 

megérteni. 

 

13. A gyermekek élete a különböző 

korokban (Kincskereső kisködmön, 
 Könyv vásárlása, megbecsülése, saját 

könyv, kölcsönzés. 

 Könyveket 

(információhordozókat) 
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Pál utcai fiúk, illetve napjainkban 

játszódó novellák, illetve 

filmrészletek). 

 

 Olvasmányok közös olvasása, 

megtárgyalása. 

 A szövegek értelmezése, átfogalmazása, 

történetbe foglalása. 

 Szemelvények, történetek olvasása, 

meghallgatása, megnézése felvételről. 

 Történet elmesélése ábrák 

(képsorozatok) segítségével, képi 

ábrázolások értelmezése (időrend, 

összefüggések). 

 Audiovizuális eszközök szakszerű 

használata (bekapcsolás, hangerő 

szabályozása). 

 Film (részlet) megtekintése, 

megbeszélése. 

 A filmekben látottakat és a valóság 

viszonya, példák gyűjtése, 

csoportosítása (az utánzás 

veszélyeinek tudatosítása). 

 

rendeltetésszerűen, kíméletesen 

használni. 

 Elemi ismeretek szerezni a megismert 

történelmi korokról. 

 Érzelmileg a versekre, művészeti 

alkotásokra hangolódni (irodalom, 

film, képzőművészet, zene, 

színház). 

 

14. Kapcsolat a könyvvel. Képregény, 

szimbólumok. Könyv, folyóirat, újság, 

lexikon különbsége. Újságolvasás. 

 

 Könyv vásárlása, megbecsülése, saját 

könyv, kölcsönzés. 

 A szövegek értelmezése 

 

 Könyveket 

(információhordozókat) 

rendeltetésszerűen, kíméletesen 

használni. 

 Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni 

és értelmezni. 

 

15. Szólások, közmondások, 

szlogenek, reklámszövegek 

értelmezése. 

 

 A szövegek értelmezése 

 Levélben kapott feladat néma elolvasása, 

elvégzése. 

 

 Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni 

és értelmezni. 

 Néhány közmondást, szólást adekvátan 

használni. 
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16. Játék a betűkkel (játékos feladatok 

írásban), hiányos mondatok kiegészítése, 

keresztrejtvény. 

 

 Keresztrejtvény közös megfejtése. 

 Versenyek, játékok (kvíz, szójáték, 

kitalálós, most mutasd meg). 

 Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni 

és értelmezni. 

 Egyszerűbb keresztrejtvényt 

megoldani, megfelelő szavakat 

önállóan megtalálni és beírni. 

 

17. Tv, Videó, DVD műsorának közös 

megtekintése (ifjúsági filmek, 

filmsorozatok epizódjai). TV-

műsorújság átnézése, állandó 

műsorok időpontja. A valóság és a 

médiában ábrázolt helyzetek (hihető-

hihetetlen) elkülönítése. 

 

 Audiovizuális eszközök szakszerű 

használata (bekapcsolás, hangerő 

szabályozása) 

 Következtetések, reakciók (képek, 

mozgóképek értelmezése, saját 

viselkedés elemzése videofelvétel, fotó 

alapján), helyes, helytelen 

differenciálása. 

 Tv-újság olvasgatása, adott műsorok 

keresése időpont és cím alapján. 

 (Teletextről műsor kiválasztása, 

megkeresése). 

 A filmekben látottakat és a valóság 

viszonya, példák gyűjtése, 

csoportosítása (az utánzás 

veszélyeinek tudatosítása). 

 

 Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni 

és értelmezni. 

 Eligazodni a tv-újságban, a teletext 

információi és a műsorok között. 

 

18. Érzelmek megértése nem verbális 

jelzésekből, az érzelmek 

megfogalmazása és őszinte vállalása 

(arckifejezések, gesztusok 

értelmezése). 

 

 Következtetések, reakciók (képek, 

mozgóképek értelmezése, saját 

viselkedés elemzése videofelvétel, fotó 

alapján), helyes, helytelen 

differenciálása. 

 

 Érzelmek felismerése nem verbális jelek 

alapján. 

 Érzelmek vállalása. 

 Érzések megfogalmazása. 
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19. Ételreceptek, használati utasítások olvasása 

szükség szerint. 

 

 Gyűjtés, értelmezés. 

 Vásárlási lista összeállítása recept alapján. 

 Eszközök használata a használati utasítás 

szerint. 

 

 A receptben közölt információk 

lényegének megértése, alkalmazása. 

 

20. Közlekedési táblák gyalogosokra 

vonatkozó jelzései. Tágabb környezetben 

használatos piktogramok megtalálása és 

értelmezése (mosdó, lift 

közintézményekben, számítógép, 

mobiltelefon jelzései, kezelési utasítások). 

 

 Tanulmányi séta során táblák gyűjtése, 

jelentése. 

 Piktogramok gyűjtése, értelmezése (ki 

talál többet, mit jelent?). 

 

 

 Közlekedési táblákat és jelentésüket 

biztosan ismerni. 

 A piktogramok információit ismerni, és 

betartani. 

 

Fogalmak: mesebeli lények (kitalált lények), tv-csatornák, játék- és ismeretterjesztő filmek, vetélkedők, valóság, fantázia. Felmerülő ismeretlen 

fogalmak tisztázása, régi korok, történelmünk nagyjai, mozi, színház, koncert, néző múzeumok, szabadtéri programok, 

meghatározások, szó kiegészítése, folytatása, rokon értelmű szavak címzett, piktogramok és jelentésük. (Veszélyt jelző piktogramok, színek, rövid 

feliratok). Rokonértelmű szavak, múlt-, jelen- és jövő idő, ismeretlen szavak magyarázata, irigy, jószívű, segítőkész, vers, rím, ritmus, ismeretlen 

kifejezések magyarázata, versek szavainak értelmezése, megbeszélése, a teletext címszavai. 

 

 

4. Témakör: Társas kapcsolatok, konfliktuskezelési technikák Tantárgy: kommunikáció Óraszám: 50 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. Az alkalomnak megfelelően viselkedni, a felnőtt felügyelet időleges megszüntetési körét bővíteni (kirándulás, klubfoglalkozás). 

2. Beilleszkedni és alkalmazkodni kisebb és nagyobb közösségekbe. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

8. Telefonálás (vonalas és mobil készüléken). 

 
 Telefonbeszélgetés gyakorlása 

mesterségesen kialakított, és valós 

helyzetekben (tárcsázás, üdvözlés, 

beszélgetés, ismerőssel, idegennel). 

 Tájékozódás a telefonkönyvben. 

 Röviden, lényegre törően, jól artikuláltan 

telefonálni. 
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9. Kapcsolatteremtési módok különböző 

szituációban (példák gyűjtése a 

mindennapok eseményeiből). 

 

 Helyzetgyakorlatok (buszon maradt a 

táskád, a busz elmegy/, levél, csomag 

feladása a postán/, gyógyszer vásárlása/, 

rendőrségi igazoltatás/, rendkívüli 

közlekedési változáskor segítség kérése az 

utazási cél eléréséhez, utazásnál, 

vásárlásnál ki viszi a csomagot/ ha nincs 

elég hely, ki üljön le /autóban ki hova 

üljön /öltözködés, tisztálkodás, köszönés, 

hangoskodás, alkalmazkodás, milyen 

közös programot szervezzenek). 

 

 Saját és mások viselkedését helyesen 

megítélni. 

 

10. Viselkedési helyzetek megoldása (példák 

gyűjtése és a megoldási javaslatok 

megbeszélése). Az együttélés szabályai. 

Mindennapos élethelyzetek, viselkedési 

szokások feldolgozása. Szabadidőben 

végzett tevékenységek viselkedési 

szabályai. Illemszabályok nyaraláskor. 

 

 Helyzetgyakorlatok (valaki elvesz a 

táskádból valamit/, valaki helytelenül 

bánik a háziállatával/, falra firkálást lát/, 

kicsik játékát zavarják/, késik a 

megbeszélt helyszínről/, le kíván szállni 

járműről, de áll valaki az ajtóban/, 

rosszindulatú megjegyzést tesznek 

jelenlétében valakire, hogyan reagáljon. 

 

 Saját és mások viselkedését helyesen 

megítélni.  

 Az önértékelést és helyzetfelismerést 

folyamatosan erősíteni. 

 

11. A társadalmi együttélésre jellemző 

kifejezések és szólások, közmondások 

megértése (rövid történetekkel 

illusztrálva a szólásokat, 

közmondásokat). 

 

 Milyen ember, - akinek a szeme sem áll 

jól/, - lógatja az orrát/, - vigyorog, mint a 

vadalma /(további példák gyűjtése, 

értelmezése). 

 Milyen a viszony, ha – együtt vannak 

sülve-főve. 

 Mit jelent – lóg a nyakán, - kellemetlenül 

érintette az eset, - megrázó élmény, - 

eltávolodtak egymástól, - távol kerültek 

egymástól 

 Saját és mások viselkedését helyesen 

megítélni. 
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12. A korlátozottság elfogadása, saját 

lehetőségek felmérése, vágyak 

megtervezése, függés előnyei. 

 

 Irányított beszélgetés, segítségkérés 

lehetősége, biztonság 

 Saját és mások viselkedését helyesen 

megítélni 

 Az önértékelést és helyzetfelismerést 

folyamatosan erősíteni. 

 

13. Munkahelyi viselkedési szokások és 

problémás szituációk megbeszélése. 

Különböző társadalmi szerepek elfogadása, 

összehasonlítása. Beszélgetés és 

helyzetgyakorlatok különböző témákról, 

különböző személyekkel. 

 

 Irányított beszélgetés, segítségkérés 

lehetősége, biztonság (Késve érkezés a 

munkahelyre, nincs kedve munkába 

menni, a rábízott feladatot nehézsége 

miatt nem tudja megoldani, elrontotta a 

munkadarabot, kigúnyolja munkatársa, 

beteg, szabadságra megy, nem talál 

valamit, megkapja a fizetését és társai 

inni, szerencsejátékozni hívják, otthon 

lakik, kell-e hazaadnia a fizetéséből). 

 A környezet hierarchikus felépítésének 

megtanulása, különböző viszonyulási 

módok gyakorlása, alkalmazása. 

(családi viszonyok, főnök, beosztott). 

 Önmaguk elhelyezése a 

rendszerben, alá – 

fölérendeltség megértése, 

elfogadása. 

 

 Véleményt megfogalmazni, 

megvédeni és vállalni (külön 

figyelemmel a családon belüli- és a 

munkahelyi erőszak érzékelésére, 

elhárítására). 

 Az önértékelést és helyzetfelismerést 

folyamatosan erősíteni. 

 

 

14. Családi kapcsolatok. Párkapcsolatok. 

Elfogadhatatlan helyzetek érzékelése, 

erőszak kezelése. 

 

 A hazajárás ideje, munkamegosztás 

otthon, egyedüllét szükségessége, annak 

közlési módja (viselkedés az aktuális 

családi körülményeknek megfelelően). 

 Párkapcsolatok, barátság, szerelem 

(a kapcsolatok helyes és helytelen 

 Megbízható, őszinte kapcsolatokat 

kialakítani. 

 Véleményt megfogalmazni, 

megvédeni és vállalni (külön 

figyelemmel a családon belüli- és a 

munkahelyi erőszak érzékelésére, 
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kezelése) példákon keresztül 

helyzetelemzés, állásfoglalás. 

 Milyen az igazi barát, mi 

engedhető meg az iskolában, 

mikor van a testi szerelem ideje, 

partnercserék, betegségek, 

védekezés, házasság. 

 

elhárítására). 

Fogalmak: Az előforduló szavak, kifejezések értelmezése. Nyilvános telefon, telefonkártya, telefonszám, mobil telefon, előfizetés, a 

beszélgetés díja, takarékosság. A már tanult udvariassági formák gyakorlása, és bővítésük újabbakkal. Megbeszélt helyzetek helyes 

megoldásához szükséges formulák (térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon). A tárgyalt helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak 

tisztázása. Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény, önzetlenség, hűség, ragaszkodás, érettség, felelőtlenség, házirend, napirend, 

kötelességtudó, megbízható. 
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I.2.2 Számolás-mérés 

 

Cél: 

 Megszerezni a műveletek gyakorlása révén azokat az ismereteket és képességeket, 

melyekre a gyakorlati életben szükség van. 

 Felkészíteni a számolási, mérési ismeretek oktatásával a készségfejlesztő speciális 

szakiskolai képzésre. 

 Erősítse meg számlálással a tanulók számfogalmait.  

 Mennyiség fogalmaikat mélyítse el összehasonlításokkal, csoportosításokkal, 

rendezésekkel és kiegészítésekkel. 

 Az ok-okozati összefüggések felismerésének, a mértékegységek használatának, a 

problémamegoldó képességüknek fejlesztése. 

 A tanulók időbeli tájékozódásának fejlesztése folyamatos gyakoroltatással és a 

tapasztalatok feldolgozásának segítségével. 

 Mértékegységek, mérések gyakoroltatása. 

 Segíteni a fogalmi gondolkodás fejlődését. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Képességeinek megfelelő mértékben alakuljon ki időbeli tájékozódása. 

 Alkalmazza a térti tájékozódásban megszerzett ismereteit.  

 Tudja használni mérési ismereteit, tudjon tájékozódni a mértékegységekben különös 

tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. 

 Végezzen elemi műveleteket cselekvéssel, fejben és számológépen. 

 Hasznosítsa megszerzett ismereteit a számtani műveletek és a mennyiségek felismerése 

terén. 

 Lehetőségeihez képest használja és legyen tisztában a bankjegyek értékével, alkalmazza 

a vásárlási gyakorlatok során a pénzérméket. 

 Egyéni képességeihez mérten ismerje a számjegyeket 100-as körben.  
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I.2.2 [Új] Számolás-mérés 9. évfolyam 

        (Matematika) 
 

Cél: 

 A számolás-mérés tantárgy megerősíti az általános iskolában elsajátított 

ismereteket, készségeket és megalapozza a minél önállóbb életkezdéshez és a 

gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges számolási, számítási és 

mérési ismereteket.  

 A tantárgy tananyagának elsajátítása során folyamatosan törekedni kell a 

mindennapi élethez, önellátáshoz, munkatevékenységekhez gyakorlatba 

ágyazottan kapcsolódó feladatmegoldásokra, kerülni kell a túlzott 

elméletieskedést, fontos a műveletek tapasztalati megerősítése különböző 

mérő- és szemléltető eszközökkel.  

 Nagy hangsúlyt kell helyezni a gyakorlati oktatást megalapozó hossz-, súly-, 

terület- kerület-, térfogatmérések megtapasztalására, a több, kevesebb 

mennyiségek felismerésére és a szükséges tevékenységhez az elégséges 

mennyiség meghatározására, az alapanyagok beosztásának megalapozására. 

Feladat: 

 A számolási műveletek gyakorlásán és az alapvető logikai feladatok 

megoldásán túl a tantárgy feladata a felnőtt lét megismerését segítő térbeli és 

időbeli tájékozódási ismeretek bővítése, a mindennapi feladatok tervezéséhez 

szükséges szempontok figyelembevételével.  

 A térbeli tájékozódás segítése érdekében fontos a közvetlen környezetben és a 

tágabb környéken történő eligazodás segítése, a közlekedési útvonalak 

feltérképezése.  

 Az időbeosztás és az idővel történő gazdálkodás állandó gyakorlása, a 

rendszeresség és a tervezés fontosságának hangsúlyozása elősegíti az 

önszabályozás kialakulását.  

 A számolás-mérés tantárgy tanítása lehetőséget ad a családi pénzbeosztás 

szempontjainak megismerésére, a munkabér értékének felismertetésére, a 

jövedelmek beosztásának tervezésére, a vásárlások során a fontos és nem 

szükséges áruk elkülönítésére, a fölösleges költekezés és túlköltés 

megelőzésére.  

 A számolás-mérés tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi 

nevelés terén a szabályok betartására, a kitartásra és pontosságra neveléssel, a 

takarékosság szempontjainak felismertetésével és a mennyiségek igazságos 

elosztására és arányos beosztására nevelésével. 

 A családi életre nevelés terén felkészít a lakókörnyezetben történő eligazodásra, 

a havi, heti és napirend munka, tanulás, pihenés, szórakozás ésszerű beosztására 

és családi jövedelem beosztásának megismerésére és tervezésére.  

 A fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztési területen támogatja a 

takarékos, beosztó életvitel tervezésének és kivitelezésének elveit. 

 Pályaorientáció területén segíti a munkavégzéshez kapcsolódó mérési 

tevékenységek és számítási műveletek megismerését és elősegíti a szükséges 

segédeszközök tervezését. 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés területén felkészít a minél önállóbb életvitelhez 

szükséges gazdálkodási és takarékossági feladatok ellátására. A tanulás tanítása 
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területen segíti az önálló tervezéshez, gondolkodáshoz szükséges adatok 

felismerését és gyűjtését. 

 A tantárgy a hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődésében az önálló 

ismeretszerzés és minél önállóbb következtetések levonásának támogatásával 

járul hozzá. 

 

 

Tantárgy: Számolás-mérés 9. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. A térbeli, időbeli tájékozódást fejleszteni. 40 

2. Műveletek 70 

3. Mértékegységek, mérések, a pénz 70 

 Összesen 180 

 

 

 



603 
 

9. évfolyam 

1. Témakör: Térbeli és időbeli tájékozódás Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. A térbeli, időbeli tájékozódást fejleszteni. 

2. Helyesen értelmezni a mindennapi életben használt földrajzi kifejezéseket, és spontán beszédben helyesen használni a tanultakat. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Tájékozódás az otthon 

és az iskola területén és 

környékén. 

 

 Tájékozódás szűkebb környezetben: az iskola minden 

helyiségének, dolgozójának, azok 

munkamunkahelyeinek megismerése, lehetőség szerint 

azok felkeresése, az ott kapott megbízatások önálló 

teljesítése. 

 Az iskola címének elmondása, leírása. 

 Lakóhely, iskola megmutatása a település térképén. 

(Budapest térképén). 

 Otthonosan és felelősségteljesen 

mozogni az iskola és otthona környékén. 

 Ismerni az otthon - iskola útvonalát, 

eligazodni a környező utcákban. 

 

2. Alapvető földrajzi 

ismeretek, 

térképolvasás, jelzések 

értelmezése. 

 

 Lakóhely, iskola megmutatása a település térképén. 

(Budapest térképén). 

 Járművek, útvonalaik tanulmányozása térképen, (BKV 

térképen), egyes útvonalak bejárása, felidézése a térképen. 

 Saját lakcím leírása, bejelölése a térképen, egymás 

„meglátogatása” (útvonal meghatározása). 

 Csillagok, bolygók, a Nap, a Föld fogalma, a földgömb 

tanulmányozása, tengerek, óceánok, földrészek 

helyének meghatározása. 

 Híradások, események helyszínének megkeresése. 

 A Föld különböző tájairól albumok, képes újságok 

lapozgatása, helyszínek 

 Alapvető térképismereteit (égtájak, 

földrészek és néhány ország 

megmutatása) bővíteni. 

 

3. Magyarország térképe. 

 

 Égtájak nevei, értelmezésük (Településünktől 

északra, Budapesttől északra). 

 A földgömb. Magyarország és Budapest térképének 

 Eligazodni Magyarország térképén. 
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tanulmányozása, piktogramok, színjelzések értelmezése. 

 Távolságok becslése, lemérése, átszámítása. 

Autóutak, vasútvonalak „bejárása”. Piktogramok 

értelmezése. 

4. Idő. Az időfogalom 

szűkebb és tágabb 

kiterjedése (múlt – 

jelen – jövő). 

 

 Időegységek a másodperctől az évszázadig. 

 Naptári év, tanév meghatározása évszakok periodikus 

váltakozása. 

 Születési év és jelen év különbségéből az életkor kiszámítása. 

 Időtartamok kiszámítása a kezdési és befejezési időpontból 

(egy éves időtartam érzékelése tavaly ilyenkortól mostanáig, 

a szünidő hosszát kiszámítani utolsó és első tanítási nap 

alapján). 

 Megérteni az időbeliség, és az időtartamok 

közti nagyságrendbeli különbségeket. 

 

5. Az óra, napirend, heti 

beosztás. 

 

 Időegységek, időtartamok becslése, mérése, időpontok 

fontossága (nyitva tartások, menetrend, TV-műsor). 

 Időegységek a másodperctől az évszázadig. 

 Digitális és hagyományos óra jelzéseinek egyeztetése. 

 Napi tevékenységek időtartamai. 

 Napirend készítése a tevékenységekre fordított 

időtartamokkal (összesen 24 óra), eseményekhez 

megfelelő időegység 

megválasztása. 

 Jelenlegi időpont helyes megállapítása. 

 Időpontot pontosan meghatározni kétféle 

óra alapján. 

 Az időt hasznosan eltölteni, és jól 

kihasználni. 

 

6. Időegységek a naptól 

az évig (év, évszakok, 

hónapok). 

 

 Az év felosztása egy oldalas naptárban nap, hét, hónap, 

évszak év váltása minden variációban tevékenységek 

időtartamának meghatározása (mennyi ideig tart az iskolaév, 

a tavaszi szünet, az ebéd, egy mondat leírása, egy fogmosás). 

 Téli és nyári időszámítás. 

 

 Tájékozódni tágabb időhatárokon belül. 

 

7. Ismerkedés régmúlt 

korokkal (történelmi 
 Beszélgetés régi korokról (történelmi évszámok, 

értelmezésük). 

 Érdeklődni történelmi-események, és 

személyek iránt. 
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időszakok). 

 

 Régi épületek, bútorok, ruhák, szerszámok megfigyelése. 

 Múzeumlátogatások, feliratok, magyarázatok olvasása, 

értelmezése. 

 

 

Fogalmak: helyiségek, munkakörök, település, megye, kerület, utca, házszám, középületek, lakóépületek, közterületek, égtájak, 

földrészek, országok, természeti képződmények, időpontok meghatározása többféle módon (fél 8, 7.30, l9.30), másodperc, stopperóra, 

munkaidő, szabadidő, szabadidős tevékenységek, 1 évvel ezelőtt, 1 év óta, 1 év múlva kifejezések értelmezése, régi, ócska, antik, 

műemlék, időszalag, tömegközlekedés, BKV, átszállás, közlekedési csomópont távolsági és tömegközlekedési eszközök, Északi sark, 

Déli sark, Egyenlítő, földrészek, országok nevei, időegységek nevei, időtartam, tanév, naptári év, évad, szezon, tanítási szünet, szünidő, 

honfoglalás, király, szabadságharc, háborúk 
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9. évfolyam 

2. Témakör: Műveletek Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 70 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. Képességeinek megfelelő mértékben elvégezni a műveleteket, becslési, önellenőrzési képességét fejleszteni. 

2. A feladat megoldását megtervezni, és helyesen kiszámolni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Számkör bővítése. 

 

 Saját színvonalukon önálló számolás, 

közös ellenőrzés, önálló javítás. 

 Nagy számok kiolvasása, ezres, 10- és 

100 ezres számjegyeinek 

megszámlálása, nagyságrendjük 

megállapítása, teljes számok 

elolvasása. 

 Helyi értékek megállapítása. 0-t 

tartalmazó számok kiolvasása, 1, 2, 3, és 

négyjegyű számok elolvasása, írása 

diktálás után, számjegyek egymás alá 

írása, nagyságrendek megállapítása. 

 Árak nézegetése árjegyzékekben. 

 Számok olvasása, nagyságrendek 

összehasonlítása. 

 Alaki- és helyi érték differenciálása. 

 Telefonszám lejegyzése, elolvasása. 

  

 Felismerni a számok nagyságrendjét, 

alaki, - és helyi értékek különbségét 

megérteni. 

 Egyéni képességek szerint elolvasni a 

számokat és reálisan 

megkülönböztetni nagyságrendjüket. 

 

2. Műveletek 100-as körben (egyéni 

képességekre fokozott figyelemmel). 

 

 A tanult műveletek végzése egyre 

nagyobb önállósággal egy- és 

kétjegyű számokkal. 

 Összetett, több műveletet tartalmazó 

feladatok végzése, tagok felcserélése 

 Megbecsülni, kiszámítani és 

ellenőrizni a műveletek 

eredményét. 

 Felismerni az ellentétes műveletek 

összefüggéseit. 
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összeadásnál. 

 Összeadás és kivonás – az ellentétes 

műveletek fogalma, ellentétes műveletek 

összefüggéseinek felismerése. 

 Szorzás, osztás fogalma, előfordulása a 

mindennapi életben. 

 Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, 

az eredmény ellenőrzése fordított 

művelettel. 

 

 

3. Számológép használata (ellenőrzés, 

önellenőrzés). 

 

 

 Szorzás a számológéppel, ellenőrzése 

összeadásokkal, osztással. 

 Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, 

az eredmény ellenőrzése fordított 

művelettel. 

 Megbízhatóan alkalmazni a számológépet, 

az eredményt becsléssel ellenőrizni. 

4. Szöveges feladatok (megoldási terv 

készítése, az eredmény értelmezése, 

válasz megfogalmazása). 

 

 Szöveges feladatok megbeszélése, 

szükséges műveletek megállapítása, 

elvégzése, ellenőrzése, a kapott eredmény 

értelmezése, eredmény szöveges 

megfogalmazása. 

 A feladatot logikusan átgondolni és 

a megfelelő művelet kiválasztani. 

 Helyesen megfogalmazni a választ 

a szöveges feladatban feltett 

kérdésre. 

Fogalmak: egyesek, tízesek, százasok helye, maradék hozzáadása, számok nevei tízezertől, olcsó, drága, akció, leértékelés, sorrend, ellenőrzés, 

becslés, kitörlés, javítás, kérdés tisztázása, megválaszolása szóban plusz és mínusz jelentése, a számolásnál és a mindennapi életben, tízezer, 

százezer, millió, szám, számjegy sorszám fogalmak különbsége, számológép-számítógép különbsége, tervezés, végrehajtás, válasz 

megfogalmazása 
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9. évfolyam 

3. Témakör: Mértékegységek, mérések, a pénz Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 70 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. A pénzzel kapcsolatos felelős gondolkodást kialakítani. 

2. Takarékosság szükségességét megérteni, elfogadni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Mérési 

gyakorlatok, 

mértékegységek, 

mérések. 

 

 Különböző típusú mérésekhez megfelelő eszköz kiválasztása, 

mértékegység meghatározása. 

 Mérőeszközök használatának megfigyelése különböző üzletekben. 

 Mérőeszközök helyes használata. 

 Egymás testmagasságának mérése, összehasonlítása. 

 Egymás testsúlyának becslése, mérése, adatok feljegyzése, 

mérések megismétlése fél év után, változás kiszámolása. 

 Mennyiségek növelése, csökkentése, értékek önálló megállapítása, 

leírása. 

 Súly- és térfogat-mérések a tankonyhán. 

 A napi gyakorlatban használt mennyiségekkel kapcsolatos 

fogalmak megismerése (csipetnyi só, csepp ecet, borsónyi, diónyi, 

morzsányi, ujjnyi, hajszálvékony). Hosszúságmérés a szövéssel 

kapcsolatos nagyságrendben. 

 A gyakran használt mértékegységek használatának gyakorlása: 

tömeg, hosszúság, űrtartalom. 

 Mért adatok összehasonlítása, szemmérték ellenőrzése méréssel, 

optikai „csalódások” ellenőrzése (egyenlő, pedig eltérőnek 

látszik). 

 Kiválasztani és helyesen alkalmazni a 

megfelelő mérőeszközt, pontosan 

mérni. 

 

2. A pénz, 

pénzkezelés, 

banki ismeretek. 

 

 Papírpénzek, érmék felismerése, megnevezése, értékük 

összehasonlítása. 

 Összegek kiszámolása, váltások. 

 Különböző jövedelemforrások számbavétele. 

 A pénz gondos kezelését, megőrzésének 

módját ismerni. 
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 Jövedelmek, megélhetési költségek, „rezsi”, villany-, gáz-, 

telefon-, ebéd-befizetés, BKV- bérlet nagyságrendje, 

összehasonlítása. 

 Számlák befizetésének, pénz feladásának megfigyelése. 

 Pénz beosztása. Szükséges és szükségtelen áruk. 

 Egyszerűbb banki fogalmak megismerése (bankszámla, bankkártya, 

átutalás, kamat). 

 

3. Vásárlási 

gyakorlatok 

 Vásárlások. 

 Üzletekben, katalógusokban árak megfigyelése. 

 „Mit vehetnél ennyi pénzből?” becslés, javítás. 

 Hasonló áruk keresése több katalógusban. 

 „Melyik olcsóbb?” Árak és mennyiségek összefüggése. 

 Akciós árak, az eredeti és a leszállított ár különbségének 

kiszámítása. 

 Termékek árainak becslése, ellenőrzése „mennyit tévedtél?” 

 Hirdetésekben, plakátokon összegek keresése. 

 Különböző szolgáltatások árai. 

 Differenciálni a szükséges és a 

luxuscikkeket. 

Fogalmak: személy- és konyhai mérleg, digitális mérleg, mérőszalag, vonalzó, mérőpohár, mérőkanál, tömeg, hosszúság, űrtartalom, bank, 

bankkártya, csekk, készpénz, jövedelem, adósság, hitel, kölcsön, részletfizetés, takarékosság, több, kevesebb, pontosan annyi, nőtt, hízott, fogyott, 

pénzérmék, papírpénzek felismerése, címletükről és színükről, megtakarítás, bank, posta, csekk, bankkártya, ellenőrző szelvény, szolgáltatások, 

akciós-és eredeti ár, fizetés beosztása  
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[Új] Számolás-mérés 10. évfolyam 

        (Matematika) 

 
 

 

Heti óraszám: 5 óra 

Tantárgy: Számolás-mérés 10. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. A térbeli, időbeli tájékozódást fejleszteni. 40 

2. Műveletek 70 

3. Mértékegységek, mérések, a pénz 70 

 Összesen 180 
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10. évfolyam 

1. Témakör: Térbeli és időbeli tájékozódás Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. A térbeli, időbeli tájékozódást fejleszteni. 

2. Helyesen értelmezni a mindennapi életben használt földrajzi kifejezéseket, és spontán beszédben helyesen használni a tanultakat. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

8. Tájékozódás az otthon és az iskola 

területén és környékén. 

 

 Tájékozódás szűkebb környezetben: 

az iskola minden helyiségének, 

dolgozójának, azok 

munkamunkahelyeinek 

megismerése, lehetőség szerint azok 

felkeresése, az ott kapott 

megbízatások önálló teljesítése. 

 Az iskola címének elmondása, leírása. 

 Lakóhely, iskola megmutatása a 

település térképén. (Budapest 

térképén). 

 

 Otthonosan és felelősségteljesen 

mozogni az iskola és otthona környékén. 

 Ismerni az otthon - iskola útvonalát, 

eligazodni a környező utcákban. 

 

9. Alapvető földrajzi ismeretek, 

térképolvasás, jelzések értelmezése. 

 

 Lakóhely, iskola megmutatása a 

település térképén. (Budapest 

térképén). 

 Járművek, útvonalaik tanulmányozása 

térképen, (BKV térképen), egyes 

útvonalak bejárása, felidézése a 

térképen. 

 Saját lakcím leírása, bejelölése a térképen, 

egymás „meglátogatása” (útvonal 

meghatározása). 

 Csillagok, bolygók, a Nap, a Föld 

fogalma, a földgömb 

 Alapvető térképismereteit (égtájak, 

földrészek és néhány ország 

megmutatása) bővíteni. 
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tanulmányozása, tengerek, óceánok, 

földrészek helyének meghatározása. 

 Híradások, események helyszínének 

megkeresése. 

 A Föld különböző tájairól albumok, képes 

újságok lapozgatása, helyszínek 

 

10. Magyarország térképe. 

 

 Égtájak nevei, értelmezésük 

(Településünktől északra, 

Budapesttől északra). 

 A földgömb. Magyarország és Budapest 

térképének tanulmányozása, 

piktogramok, színjelzések értelmezése. 

 Távolságok becslése, 

lemérése, átszámítása. 

Autóutak, vasútvonalak 

„bejárása”. Piktogramok 

értelmezése. 

 

 Eligazodni Magyarország térképén. 

 

11. Idő. Az időfogalom szűkebb és tágabb 

kiterjedése (múlt – jelen – jövő). 

 

 Időegységek a másodperctől az 

évszázadig. 

 Naptári év, tanév meghatározása évszakok 

periodikus váltakozása. 

 Születési év és jelen év különbségéből az 

életkor kiszámítása. 

 Időtartamok kiszámítása a kezdési és 

befejezési időpontból (egy éves 

időtartam érzékelése tavaly ilyenkortól 

mostanáig, a szünidő hosszát kiszámítani 

utolsó és első tanítási nap alapján). 

 Megérteni az időbeliség, és az időtartamok 

közti nagyságrendbeli különbségeket. 

 



613 
 

12. Az óra, napirend, heti beosztás. 

 
 Időegységek, időtartamok becslése, 

mérése, időpontok fontossága 

(nyitvatartások, menetrend, TV-műsor). 

 Időegységek a másodperctől az 

évszázadig. 

 Digitális és hagyományos óra jelzéseinek 

egyeztetése. 

 Napi tevékenységek időtartamai. 

 Napirend készítése a 

tevékenységekre fordított 

időtartamokkal (összesen 24 óra), 

eseményekhez megfelelő időegység 

megválasztása. 

 Jelenlegi időpont helyes megállapítása. 

 

 Időpontot pontosan meghatározni kétféle 

óra alapján. 

 Az időt hasznosan eltölteni, és jól 

kihasználni. 

 

13. Időegységek a naptól az évig (év, 

évszakok, hónapok). 

 

 Az év felosztása egy oldalas naptárban 

nap, hét, hónap, évszak év váltása minden 

variációban tevékenységek 

időtartamának meghatározása (mennyi 

ideig tart az iskolaév, a tavaszi szünet, az 

ebéd, egy mondat leírása, egy fogmosás). 

 Téli és nyári időszámítás. 

 

 Tájékozódni tágabb időhatárokon belül. 

 

14. Ismerkedés régmúlt korokkal (történelmi 

időszakok). 

 

 Beszélgetés régi korokról (történelmi 

évszámok, értelmezésük). 

 Régi épületek, bútorok, ruhák, szerszámok 

megfigyelése. 

 Múzeumlátogatások, feliratok, 

magyarázatok olvasása, értelmezése. 

 

 Érdeklődni történelmi-események, és 

személyek iránt. 

 



614 
 

Fogalmak: helyiségek, munkakörök, település, megye, kerület, utca, házszám, középületek, lakóépületek, közterületek, égtájak, 

földrészek, országok, természeti képződmények, időpontok meghatározása többféle módon (fél 8, 7.30, l9.30), másodperc, stopperóra, 

munkaidő, szabadidő, szabadidős tevékenységek, 1 évvel ezelőtt, 1 év óta, 1 év múlva kifejezések értelmezése, régi, ócska, antik, 

műemlék, időszalag, tömegközlekedés, BKV, átszállás, közlekedési csomópont távolsági és tömegközlekedési eszközök, Északi sark, 

Déli sark, Egyenlítő, földrészek, országok nevei, időegységek nevei, időtartam, tanév, naptári év, évad, szezon, tanítási szünet, szünidő, 

honfoglalás, király, szabadságharc, háborúk 

 

 

2. Témakör: Műveletek Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 70 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. Képességeinek megfelelő mértékben elvégezni a műveleteket, becslési, önellenőrzési képességét fejleszteni. 

2. A feladat megoldását megtervezni, és helyesen kiszámolni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

5. Számkör bővítése. 

 

 Saját színvonalukon önálló számolás, 

közös ellenőrzés, önálló javítás. 

 Nagy számok kiolvasása, ezres, 10- és 

100 ezres számjegyeinek 

megszámlálása, nagyságrendjük 

megállapítása, teljes számok 

elolvasása. 

 Helyi értékek megállapítása. 0-t 

tartalmazó számok kiolvasása, 1, 2, 3, és 

négyjegyű számok elolvasása, írása 

diktálás után, számjegyek egymás alá 

írása, nagyságrendek megállapítása. 

 Árak nézegetése árjegyzékekben. 

 Számok olvasása, nagyságrendek 

összehasonlítása. 

 Alaki- és helyi érték differenciálása. 

 Felismerni a számok nagyságrendjét, 

alaki, - és helyi értékek különbségét 

megérteni. 

 Egyéni képességek szerint elolvasni a 

számokat és reálisan 

megkülönböztetni nagyságrendjüket. 
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 Telefonszám lejegyzése, elolvasása. 

 

6. Műveletek 100-as körben (egyéni 

képességekre fokozott figyelemmel). 

 

 A tanult műveletek végzése egyre 

nagyobb önállósággal egy- és 

kétjegyű számokkal. 

 Összetett, több műveletet tartalmazó 

feladatok végzése, tagok felcserélése 

összeadásnál. 

 Összeadás és kivonás – az 

ellentétes műveletek fogalma, 

ellentétes műveletek 

összefüggéseinek felismerése. 

 Szorzás, osztás fogalma, előfordulása a 

mindennapi életben. 

 Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, 

az eredmény ellenőrzése fordított 

művelettel. 

 

 Megbecsülni, kiszámítani és 

ellenőrizni a műveletek 

eredményét. 

 Felismerni az ellentétes műveletek 

összefüggéseit. 

 

 

7. Számológép használata (ellenőrzés, 

önellenőrzés). 

 

 

 Szorzás a számológéppel, ellenőrzése 

összeadásokkal, osztással. 

 Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, 

az eredmény ellenőrzése fordított 

művelettel. 

 

 Megbízhatóan alkalmazni a számológépet, 

az eredményt becsléssel ellenőrizni. 

8. Szöveges feladatok (megoldási terv 

készítése, az eredmény értelmezése, 

válasz megfogalmazása). 

 

 Szöveges feladatok megbeszélése, 

szükséges műveletek megállapítása, 

elvégzése, ellenőrzése, a kapott eredmény 

értelmezése, eredmény szöveges 

megfogalmazása. 

 A feladatot logikusan átgondolni és 

a megfelelő művelet kiválasztani. 

 Helyesen megfogalmazni a választ 

a szöveges feladatban feltett 

kérdésre. 
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Fogalmak: egyesek, tízesek, százasok helye, maradék hozzáadása, számok nevei tízezertől, olcsó, drága, akció, leértékelés, sorrend, ellenőrzés, 

becslés, kitörlés, javítás, kérdés tisztázása, megválaszolása szóban plusz és mínusz jelentése, a számolásnál és a mindennapi életben, tízezer, 

százezer, millió, szám, számjegy sorszám fogalmak különbsége, számológép-számítógép különbsége, tervezés, végrehajtás, válasz 

megfogalmazása 

 

 

3. Témakör: Mértékegységek, mérések, a pénz Tantárgy: Számolás-mérés Óraszám: 70 

Nevelési fejlesztési cél: 

1. A pénzzel kapcsolatos felelős gondolkodást kialakítani. 

2. Takarékosság szükségességét megérteni, elfogadni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

4. Mérési gyakorlatok, mértékegységek, 

mérések. 

 

 Különböző típusú mérésekhez 

megfelelő eszköz kiválasztása, 

mértékegység meghatározása. 

 Mérőeszközök használatának 

megfigyelése különböző üzletekben. 

 Mérőeszközök helyes használata. 

 Egymás testmagasságának mérése, 

összehasonlítása. 

 Egymás testsúlyának becslése, 

mérése, adatok feljegyzése, 

mérések megismétlése fél év 

után, változás kiszámolása. 

 Mennyiségek növelése, csökkentése, 

értékek önálló megállapítása, leírása. 

 Súly- és térfogat-mérések a tankonyhán. 

 A napi gyakorlatban használt 

mennyiségekkel kapcsolatos fogalmak 

megismerése (csipetnyi só, csepp ecet, 

 Kiválasztani és helyesen alkalmazni a 

megfelelő mérőeszközt, pontosan 

mérni. 
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borsónyi, diónyi, morzsányi, ujjnyi, 

hajszálvékony). Hosszúságmérés a 

szövéssel kapcsolatos nagyságrendben. 

 A gyakran használt mértékegységek 

használatának gyakorlása: tömeg, 

hosszúság, űrtartalom. 

 Mért adatok összehasonlítása, 

szemmérték ellenőrzése méréssel, 

optikai „csalódások” ellenőrzése 

(egyenlő, pedig eltérőnek látszik). 

 

5. A pénz, pénzkezelés, banki ismeretek. 

 
 Papírpénzek, érmék 

felismerése, megnevezése, 

értékük összehasonlítása. 

 Összegek kiszámolása, váltások. 

 Különböző jövedelemforrások 

számbavétele. 

 Jövedelmek, megélhetési 

költségek, „rezsi”, villany-, gáz-, 

telefon-, ebéd-befizetés, BKV- 

bérlet nagyságrendje, 

összehasonlítása. 

 Számlák befizetésének, pénz feladásának 

megfigyelése. 

 Pénz beosztása. Szükséges és 

szükségtelen áruk. 

 Egyszerűbb banki fogalmak megismerése 

(bankszámla, bankkártya, átutalás, 

kamat). 

 

 A pénz gondos kezelését, megőrzésének 

módját ismerni. 
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6. Vásárlási gyakorlatok  Vásárlások. 

 Üzletekben, katalógusokban árak 

megfigyelése. 

 „Mit vehetnél ennyi pénzből?” becslés, 

javítás. 

 Hasonló áruk keresése több katalógusban. 

 „Melyik olcsóbb?” Árak és mennyiségek 

összefüggése. 

 Akciós árak, az eredeti és a 

leszállított ár különbségének 

kiszámítása. 

 Termékek árainak becslése, ellenőrzése 

„mennyit tévedtél?” 

 Hirdetésekben, plakátokon összegek 

keresése. 

 Különböző szolgáltatások árai. 

 

 Differenciálni a szükséges és a 

luxuscikkeket. 

Fogalmak: személy- és konyhai mérleg, digitális mérleg, mérőszalag, vonalzó, mérőpohár, mérőkanál, tömeg, hosszúság, űrtartalom, bank, 

bankkártya, csekk, készpénz, jövedelem, adósság, hitel, kölcsön, részletfizetés, takarékosság, több, kevesebb, pontosan annyi, nőtt, hízott, fogyott, 

pénzérmék, papírpénzek felismerése, címletükről és színükről, megtakarítás, bank, posta, csekk, bankkártya, ellenőrző szelvény, szolgáltatások, 

akciós-és eredeti ár, fizetés beosztása  
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I.2.3 Társadalmi ismeretek 

 

Cél: 

Az általános iskolában elsajátított ismeretekre építve a felnőtt élet mindennapjait átszövő 

történelmi, állampolgári és lakóhelyi ismeretek elmélyítése, pontosítása. 

 

Feladat: 

 A társadalmi együttélés szabályainak betartására törekvő magatartás kialakítása, az 

alkalmazkodás, a közösségi felelősségvállalás tudatosításával. 

 Emlékezetes elődeink pozitív példájának megismerésén keresztül járuljon hozzá a 

nemzeti öntudat, a hazafias nevelés céljainak megvalósításához. 

 Segítse az állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési területét a személyes 

adatok védelmének, az állampolgári jogok és kötelezettségek igénylésének 

megerősítésével, a demokratikus intézményrendszeren belüli eligazodás segítésével. 

 Vegyen részt az önismeret és társas kultúra fejlesztésének területén a lakókörnyezet, a 

társas közlekedés és a társadalmi megmozdulások, ünnepek egyre differenciáltabb 

megismertetésében, az ezekkel összefüggő szabályrendszerek betartásának segítésében. 

 Kiemelten foglalkozzon a családi élettel kapcsolatos, a demokratikus 

intézményrendszerhez köthető adminisztratív ügyintézések megismertetésével, az ezek 

igénybe vételéhez szükséges segítségek elérési lehetőségeivel. 

 Ösztönözze a társadalmi eseményekhez köthető tartalmak keresését, figyelemmel 

kísérését.  

 Ismertesse meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tartalmakat, a 

környezetének hagyományait és a fontos társadalmi eseményeket. 

 Ismertesse meg a tanulók igényeinek és kötelezettségeinek gyakorlásához szükséges 

támogatott döntéshozatali lehetőségeket és alkalmazásukat. 

 Biztosítson gyakorlási lehetőséget a közvetlen környezetben történő eligazodáshoz, a 

szabályok ismeretéhez és alkalmazásához. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 Személyes adatait ismerje, és használja megfelelően. 

 Rendelkezzen általános földrajzi, honismereti, kulturális ismeretekkel. 

 Közlekedésben, napi élelmiszervásárlásban szerezzen jártasságot. 

 Ismerje a közintézményeket, azok szolgáltatásait, tudjon kihez és hova forduljon 

segítségért, ismerjen segítségnyújtó szervezeteket. 

 A hétköznapok és ünnepek természetét, lelkiségét értse meg, vegye ki részét a 

feladatokból és az ünneplésből. 

 Legyen igénye az egészséges életmódra, a szabadidő eltöltéséhez rendelkezzen 

megfelelő ismeretekkel és gyakorlattal, ne unatkozzon. 

 Igényeinek megfelelő közösségekhez tartozzon, és aktívan vegyen részt a 

programokban (ÉNO, munkahely, klub, gyülekezet). 

 Baráti, munkatársi, párkapcsolataiban viselkedjen megfelelően, legyen közösségi 

ember. 
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I.2.3 [Új] Állampolgári ismeretek 9. évfolyam 

        (Történelem és állampolgári ismeretek) 
Cél:  

A tantárgy célja az általános iskolában elsajátított ismeretekre építve a felnőtt 

élet mindennapjait átszövő történelmi, állampolgári és lakóhelyi ismeretek 

elmélyítése, pontosítása.  

Feladat:  

A tantárgy tanulása során a tanuló egyre differenciáltabban megismeri az 

állampolgárságával, személyi okmányaival kapcsolatos jogokat és 

kötelezettségeket, a társadalmi együttéléssel kapcsolatos szabályrendszert. 

Felismeri az állampolgárságához kapcsolódó és a mindennapi társadalmi 

életben előforduló tevékenységeknél a szükséges és elégséges 

segítségigénylési lehetőségeket, képes támogatott módon döntéseket hozni, 

képviselni saját véleményét, igényeit. A lakóhely és a közvetlen környezet 

közlekedési lehetőségeinek megismerése megteremti az alapját a 

készségfejlesztő iskola külső helyszínein történő feladatvégzéshez szükséges, 

fokozatosan egyre önállóbb közlekedés előkészítésének. A gyalogos, a 

kerékpáros és tömegközlekedési lehetőségek és szabályok feltérképezésével 

a tantárgy segíti az optimális útvonal és a biztonságos lehetőség kiválasztását. 

Az alapvető történelmi ismereteken keresztül a tanuló felismeri a jelenkor 

társadalmi ünnepeinek fontosságát, a jelképek jelentőségét, példamutató 

elődeink tetteinek értékét. Elmélyül igénye a megfelelő külsőségek mellett az 

ünnepségeken történő aktív részvétel iránt, átérzi a hagyományokra épülő 

aktuális történések fontosságát. 

 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelés terén a társadalmi 

együttélés szabályainak betartására törekvő magatartás támogatásával, az 

alkalmazkodás, a közösségi felelősségvállalás tudatosításával. 

 

Emlékezetes elődeink pozitív példájának megismerésén keresztül hozzájárul 

a nemzeti öntudat, hazafias nevelés céljainak megvalósításához. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési területet támogatja a 

személyes adatok védelmének, az állampolgári jogok és kötelezettségek 

igénylésének megerősítésével, a demokratikus intézményrendszeren belüli 

eligazodás segítésével. 

 

Az önismeret és társaskultúra fejlesztésének területén a tantárgy részt vesz a 

lakókörnyezet, a társas közlekedés és a társadalmi megmozdulások, ünnepek 

egyre differenciáltabb megismertetésében, az ezekkel összefüggő 

szabályrendszerek betartásának segítésében. 

A családi életre nevelés területén a tantárgy nagy hangsúlyt helyez a családi 

élettel kapcsolatos, a demokratikus intézményrendszerhez köthető 

adminisztratív ügyintézések megismertetésére, az ezekhez szükséges segítség 

igénybe vételének lehetőségére. 

 

A médiatudatosságra nevelés fejlesztési terület támogatását szolgálja a 

tantárgy társadalmi eseményekhez köthető tartalmak keresésére, figyelemmel 

kísérésére ösztönző tartalma. 
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A nevelőtestület döntése alapján heti óraszám: 2 óra 

 

 

Tantárgy: Állampolgári ismeretek 

 

 Témakörök Óraszám 

9. évfolyam 

1. 1. Személyi adatok. Állampolgári ismeretek 20 

2. 2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés 20 

3. 3. Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek 32 

 Összesen 72 
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9. Évfolyam  

1.Témakör: Személyi adatok. Állampolgári ismeretek Tantárgy: Állampolgári 

ismeretek 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Adatait pontosan ismerni. 

„Felnőttség” felelősségét megélni.  . 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Személyes adatok, az 

azonosítás módja, 

igazolása (ujjlenyomat). 

A személyi adatok körének folyamatos, 

bővítése, gyakorlása. 

Nyomtatványok, adatlapok 

kitöltése személyi adatokkal, 

aláírással. 

Rokonsági fokok megismerése. 

 

Hivatalos személyi dokumentumok (születési 

anyakönyvi kivonat, diákigazolvány, személyi 

igazolvány, TAJ kártya, adókártya) nézegetése, 

használatával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, 

használatával kapcsolatos ismeretek. 

Szituációs játékok az adatok 

gyakorlására (személyi 

dokumentumok használata). 

Űrlapok kitöltése, aláírás megfelelő nagyságú 

betűkkel (pl. útlevél igényléséhez). 

Másolás, írás, adatlapokkal való ismerkedés, 

memorizálás. 

Családfa készítése. 

 

Megtanulni, és leírni, (lemásolni) nevét, 

legfontosabb személyi adatait, érteni, hogy a 

személyes adatok kiadása, és az aláírás 

felelősséggel jár. 

Ismerni a közeli hozzátartozók adatait (nevek, 

címek, az iskola neve, címe). 

Személyes adatok, az azonosítás 

módja, igazolása (ujjlenyomat). 

Az „igazolvány” használatának 

szabályait ismerni, és betartani. 

A személyi adatok körének folyamatos, 

bővítése, gyakorlása. 

Nyomtatványok, adatlapok kitöltése 

személyi adatokkal, aláírással. 

Rokonsági fokok megismerése. 

Rá vonatkozó törvények, szabályok 

ismerete, azok betartásának 

szükségessége. 

Állampolgári jogok és 

kötelességek megismerése, 

rendszerezése. 

Egyszerűbb összefüggések felismerése. 

Annak ismerete, hogy mire jogosít 

Az állam funkcióinak számbavétele 

(önkormányzat, nyugdíj, parlament). 

Állampolgári jogok és kötelességek számba 

vétele (választások, adófizetés, törvények, 

igazságszolgáltatás, rendvédelem, honvédelem). 

Az állam szerepével kapcsolatos szemelvények, 

cikkek olvasása, riportok megtekintése, 

helyszínek meglátogatása (önkormányzat, 

rendőrség, okmányiroda, posta). 

Állampolgári jogainak és kötelességeinek 

néhány területét ismerni. 

Törekvés a jog- és kötelesség szerinti 

életvezetésre. 

Rá vonatkozó törvények, szabályok ismerete, 

azok betartásának szükségessége. 

Állampolgári jogok és kötelességek 

megismerése, rendszerezése. 

Egyszerűbb összefüggések felismerése. 
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a személyi igazolvány (útlevél)? 

Önérvényesítés. Jogok és kötelességek 

ismerete. 

 

 

Szerepjáték: választás, különböző funkcióra 

(ki alkalmas rá az osztályban, a vezető 

kötelességei, a beosztott feladatai). 

Rá vonatkozó szabályzatok megismerése (házirend, 

napirend), a szabályzatok összeállításában aktív 

részvétel 

Annak ismerete, hogy mire jogosít a 

személyi igazolvány (útlevél)? 

Önérvényesítés. Jogok és kötelességek 

ismerete. 

 

 

Fogalmak: születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, személyes adatok, állampolgár, sajátkezű aláírás, családi és 

utónév,állampolgárság, személyi igazolvány száma, telefonszám, TAJ kártya, rokon – ismerős, családfa, önkormányzat hivatalai, parlament, 

törvény, különböző szabályzatokkal kapcsolatos fogalmak, saját érdek, választó, képviselet, képviselő, tájékozódás, tapasztalatszerzés, 

próbálkozás, tanács, tanácsadó 
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9. Évfolyam. 

2. Témakör: Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés Tantárgy: Állampolgári 

ismeretek 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Honismeretét fejleszteni, minél több konkrét ismeretet szerezzen. 

Ismerje a közlekedés legfontosabb szabályait. 

A közlekedéshez szükséges jelzéseket ismerje fel és  vegye figyelembe . 

 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1.  Fejlődjön honismerete, 

minél több konkrét 

ismeretet szerezzen. 

 

Különböző léptékű térképeken tájékozódás, adott helyszín 

megkeresése, meghatározása a szokásos közlekedési útvonalak 

áttekintése. 

Idegenforgalmi kiadványok, fotóalbumok, nézegetése, 

atlasz, feladatlap, tankönyvhasználat. 

Munka homokasztalon vagy színes gyurmával, 

terepasztal használata, filmek megtekintése és 

megvitatása. 

Tanulmányi kirándulás (a tágabb lakókörnyezet megismerése). 

Prospektusok, szórólapok, plakátok gyűjtése, tablók készítése. 

A főváros és lakóhelye 

nevezetességeinek, földrajzi 

jellemzőinek, élővilágának megismerése, 

térképismeret kialakítása, fejlesztése. 

Magyarországról tanult földrajzi 

ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

(felszíni formák, ipari- és mezőgazdasági 

termelés, nevezetességek, megyék, 

városok, környező országok, Európai 

Unió). 

 

 

2. Ismerje a közlekedés 

legfontosabb szabályait. 

 

Tankönyvhasználat, feladatlapok kitöltése, utazás 

különféle járműveken. 

Szituációs gyakorlatok. 

A szabályok biztos ismerete és gyakorlása. 

Képek válogatása, csoportosítása (épületek funkciója, 

kora szerint). 

Balesetek megelőzése, szabályok betartása, ill. felelőtlen 

A különféle közlekedési eszközökön az utazás 

feltételeinek megismerése, az utazás 

megvalósítása segítséggel (menetrend, 

tájékoztató). 

Az utazással kapcsolatos piktogramok 

megismerése. 
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közlekedés következményeivel kapcsolatos film megtekintése 

és megbeszélése. 

 

3. A közlekedéshez 

szükséges jelzéseket 

ismerje fel és vegye 

figyelembe. 

Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen okból? 

Alternatív közlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés a 

„KRESZ” parkban, illetve gyér forgalmú utcán. 

Közlekedés fokozott önállósággal, az utazások 

megtervezése, a szükséges eszközök, előkészítése, 

ellenőrzése indulás előtt (igazolvány, pénz, bérlet, 

lakáskulcs, útravaló). 

Közlekedési táblák, jelzések ismerete. 

Helyzetgyakorlatok, filmek megtekintése, a 

szituációk megbeszélése. 

Tanulmányi séta. 

Balesetek megelőzése, szabályok betartása, ill. felelőtlen 

közlekedés következményeivel kapcsolatos film megtekintése 

és megbeszélése. 

Önálló közlekedés adott helyre, adott helyről. 

Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen okból? 

A közlekedés szereplőinek felelőssége. 

A gyalogos közlekedés szabályainak pontos 

ismerete és betartása. 

A járművek vezetéséhez szükséges feltételek 

ismerete és betartása (jogosítvány, és 

képzettség nélkül nem vezethet járművet). 

Kerékpározás közben kötelező a 

közlekedési szabályok betartása. 

 

Fogalmak: ország, haza, főváros, nagyváros, lakóhely, domborzati, gazdasági, utca térkép, nevezetesség, turista, idegenforgalom, külföld, 

belföld, nemzeti büszkeség, Európai Unió (zászló, Himnusz), uniós jogok (munkavállalás, utazás), közlekedési szabály, segítség kérése, 

érvényes jegy, érvényes bérlet, megállók, állomások, pályaudvarok,információ, piktogramok, kicsinyítés, helymeghatározás, tájékozódás, 

körültekintés, megfontoltság, menetrend, menetidő, késés, útravaló, poggyász, helyjegy, jelzőtábla, KRESZ, kötelező betartani, büntetés, 

felelőtlen – felelős, közlekedési táblák, tájékoztató táblák felismerése, megnevezése, szabályos – szabálytalan, szabálysértés, büntetés, 

kerékpárral, kerékpározással kapcsolatos megnevezések, fogalmak 
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9. Évfolyam 

3. Témakör: Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek Tantárgy: Állampolgári ismeretek Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: Az ünnepek tartalmát és jelentőségét ismerni. Az ünnepek ismétlődése, jelentősége. 

A körülötte zajló politikai és társadalmi eseményeket figyelemmel kísérni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Az ünnepek tartalma és 

jelentősége. 

 

Képválogatás adott eseményekkel 

kapcsolatban, történelmi személyek 

felismerése tetteik, tulajdonságaik 

alapján. 

Könyvek, feladatlapok használata. 

Irányított beszélgetés. 

Történelmi eseményekről, személyekről 

filmrészletek, filmek, leírások megismerése, 

a kapcsolódó ismeretek rendszerezése, 

összefoglalása. 

Adott korokkal kapcsolatos jelmezek, 

jellegzetes tárgyak készítése, 

szerepjáték. 

Az ipar, közlekedés régi eszközeiről képek, 

rajzok gyűjtése, tabló készítése. 

Albumok, szórólapok, képek, 

internetről gyűjtött anyag. Tanulmányi 

kirándulás. 

.A tanult történelmi ismeretek felszínen tartása (történelmi 

korok régmúlttól napjainkig). 

Tájékozódás az időszalagon. 

A történelmi korokhoz kapcsolható helyszínek, épületek 

megismerése, az eseményhez kapcsolható személyek, 

népcsoportok megnevezése. 

Piramisok – fáraók - egyiptomi kultúra, Róma – pápaság – 

kereszténység – templomok, szobrok, képek, ünnepek, 

Hősök tere – szobrok, a magyarság híres vezérei, királyai, a 

kapcsolódó események. 

Parlament – az országgyűlés tagjainak munkája, választása, az 

ország működése, törvényhozás). 

Közlekedési Múzeumban a közlekedési eszközök fejlődése, 

változása (esetleg utazás „nosztalgia járművön”. 

Múzeum, skanzen meglátogatása (felkészülés a látnivalókról, 

melyik korban készült pl. épület, milyen munkát végeztek az 

ott élő emberek, milyen volt a ruházatuk stb.) 

 

A 

körülöttünk 

zajló 

politikai és 

társadalmi 

események. 

Néhány országosan ismert vezető nevének, 

funkciójának ismerete. 

Az érintett személyek felismerése, megnevezése. 

Ünnepek csoportosítása. 

Aktív részvétel ünnepeken (műsor készítése, 

szerep vállalása, dekoráció készítése, az 

Napjainkban lezajló társadalmi események figyelemmel 

kísérése (választások: képviselők –országgyűlési-, 

önkormányzati-, európai parlamenti). 

Szokások, normák (öltözködés, terítés, történelmi-, 

naptárismeret). 
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elkészült műsor, szereplés rögzítése, a felvétel 

megtekintése és véleményezése, hibák és a jól 

sikerült részek bírálata). 

Fogalmak: történelem, nemzet, haza, vallás, összetartozás, emlékezet, hagyomány, politikai berendezkedéssel kapcsolatos fogalmak 

(parlamentáris demokrácia, nemzeti jelképeink), egyházi, nemzeti, állami, családi, társadalmi, ünnepek, történelem, nemzet, haza, vallás, 

összetartozás, emlékezet, hagyomány, politikai berendezkedéssel kapcsolatos fogalmak: (alkotmány, parlamentáris demokrácia), 

feltaláló, kísérlet, elavult, egyházi, nemzeti, állami, családi, társadalmi ünnepek 

 

 



628 
 

 

[Új] Állampolgári ismeretek 10. évfolyam 
         (Történelem és állampolgári ismeretek) 

 

 

 

 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 2 óra 

 

Tantárgy: Állampolgári ismeretek 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. 1. Személyi adatok-Állampolgári ismeretek 20 

2. 2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés 20 

3. 3. Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek 32 

 Összesen 72 
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Évfolyam 10. 

1.Témakör: Személyi adatok-Állampolgári ismeretek Tantárgy: Állampolgári 

ismeretek 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Adatait pontosan ismerni. 

„Felnőttség” felelősségét megélni.  . 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Személyes adatok, az azonosítás 

módja, igazolása (ujjlenyomat). 

A személyi adatok körének folyamatos, 

bővítése, gyakorlása. 

Nyomtatványok, adatlapok kitöltése 

személyi adatokkal, aláírással. 

Rokonsági fokok megismerése. 

 

Hivatalos személyi dokumentumok (születési 

anyakönyvi kivonat, diákigazolvány, 

személyi igazolvány, TAJ kártya, adókártya) 

nézegetése, használatával kapcsolatos 

ismeretek rendszerezése, használatával 

kapcsolatos ismeretek. 

Szituációs játékok az adatok 

gyakorlására (személyi 

dokumentumok használata). 

Űrlapok kitöltése, aláírás megfelelő nagyságú 

betűkkel (pl. útlevél igényléséhez). 

Másolás, írás, adatlapokkal való ismerkedés, 

memorizálás. 

Családfa készítése. 

 

Megtanulni, és leírni, (lemásolni) nevét, 

legfontosabb személyi adatait, érteni, hogy a 

személyes adatok kiadása, és az aláírás 

felelősséggel jár. 

Ismerni a közeli hozzátartozók adatait (nevek, 

címek, az iskola neve, címe). 

Személyes adatok, az azonosítás 

módja, igazolása (ujjlenyomat). 

Az „igazolvány” használatának 

szabályait ismerni, és betartani. 

A személyi adatok körének folyamatos, 

bővítése, gyakorlása. 

Nyomtatványok, adatlapok kitöltése 

személyi adatokkal, aláírással. 

Rokonsági fokok megismerése. 

 

 

Rá vonatkozó törvények, 

szabályok ismerete, azok 

betartásának szükségessége. 

Állampolgári jogok és 

kötelességek megismerése, 

rendszerezése. 

Egyszerűbb összefüggések felismerése. 

Az állam funkcióinak számbavétele 

(önkormányzat, nyugdíj, parlament). 

Állampolgári jogok és kötelességek 

számba vétele (választások, adófizetés, 

törvények, igazságszolgáltatás, 

rendvédelem, honvédelem). 

Az állam szerepével kapcsolatos 

Állampolgári jogainak és 

kötelességeinek néhány területét ismerni. 

Törekvés a jog- és kötelesség szerinti 

életvezetésre. 

Rá vonatkozó törvények, 

szabályok ismerete, azok 

betartásának szükségessége. 
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Annak ismerete, hogy mire jogosít a 

személyi igazolvány (útlevél)? 

Önérvényesítés. Jogok és kötelességek 

ismerete. 

 

 

szemelvények, cikkek olvasása, riportok 

megtekintése, helyszínek meglátogatása 

(önkormányzat, rendőrség, okmányiroda, 

posta). 

Szerepjáték: választás, különböző 

funkcióra (ki alkalmas rá az osztályban, a 

vezető kötelességei, a beosztott 

feladatai). 

Rá vonatkozó szabályzatok megismerése 

(házirend, napirend), a szabályzatok 

összeállításában aktív részvétel 

Állampolgári jogok és 

kötelességek megismerése, 

rendszerezése. 

Egyszerűbb összefüggések felismerése. 

Annak ismerete, hogy mire jogosít a 

személyi igazolvány (útlevél)? 

Önérvényesítés. Jogok és kötelességek 

ismerete. 

 

 

Fogalmak: születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, személyes adatok, állampolgár, sajátkezű aláírás, családi és 

utónév,állampolgárság, személyi igazolvány száma, telefonszám, TAJ kártya, rokon – ismerős, családfa, önkormányzat hivatalai, parlament, 

törvény, különböző szabályzatokkal kapcsolatos fogalmak, saját érdek, választó, képviselet, képviselő, tájékozódás, tapasztalatszerzés, 

próbálkozás, tanács, tanácsadó 

 

 

Évfolyam 10. 

2. Témakör: Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés Tantárgy: Állampolgári 

ismeretek 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Honismeretét fejleszteni, minél több konkrét ismeretet szerezzen. 

Ismerje a közlekedés legfontosabb szabályait. 

A közlekedéshez szükséges jelzéseket ismerje fel és  vegye figyelembe . 

 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

4.  Fejlődjön honismerete, minél több konkrét 

ismeretet szerezzen. 

 

Különböző léptékű térképeken tájékozódás, 

adott helyszín megkeresése, meghatározása a 

szokásos közlekedési útvonalak áttekintése. 

Idegenforgalmi kiadványok, 

A főváros és lakóhelye 

nevezetességeinek, földrajzi 

jellemzőinek, élővilágának megismerése, 

térképismeret kialakítása, fejlesztése. 

Magyarországról tanult földrajzi 
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fotóalbumok, nézegetése, atlasz, 

feladatlap, tankönyvhasználat. 

Munka homokasztalon vagy színes 

gyurmával, terepasztal használata, 

filmek megtekintése és megvitatása. 

Tanulmányi kirándulás (a tágabb 

lakókörnyezet megismerése). 

Prospektusok, szórólapok, plakátok gyűjtése, 

tablók készítése. 

ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

(felszíni formák, ipari- és mezőgazdasági 

termelés, nevezetességek, megyék, 

városok, környező országok, Európai 

Unió). 

 

 

5. Ismerje a közlekedés legfontosabb 

szabályait. 

 

Tankönyvhasználat, feladatlapok 

kitöltése, utazás különféle járműveken. 

Szituációs gyakorlatok. 

A szabályok biztos ismerete és gyakorlása. 

Képek válogatása, csoportosítása 

(épületek funkciója, kora szerint). 

Balesetek megelőzése, szabályok betartása, 

ill. felelőtlen 

közlekedés következményeivel kapcsolatos 

film megtekintése és megbeszélése. 

 

A különféle közlekedési eszközökön az utazás 

feltételeinek megismerése, az utazás 

megvalósítása segítséggel (menetrend, 

tájékoztató). 

Az utazással kapcsolatos piktogramok 

megismerése. 

 

6. A közlekedéshez szükséges jelzéseket 

ismerje fel és vegye figyelembe. 
Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen 

okból? 

Alternatív közlekedési lehetőségek. 

Kerékpáros közlekedés a 

„KRESZ” parkban, illetve gyér forgalmú 

utcán. 

Közlekedés fokozott önállósággal, az 

utazások megtervezése, a szükséges 

A közlekedés szereplőinek felelőssége. 

A gyalogos közlekedés szabályainak pontos 

ismerete és betartása. 

A járművek vezetéséhez szükséges feltételek 

ismerete és betartása (jogosítvány, és 

képzettség nélkül nem vezethet járművet). 

Kerékpározás közben kötelező a 

közlekedési szabályok betartása. 
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eszközök, előkészítése, ellenőrzése 

indulás előtt (igazolvány, pénz, bérlet, 

lakáskulcs, útravaló). 

Közlekedési táblák, jelzések ismerete. 

Helyzetgyakorlatok, filmek 

megtekintése, a szituációk 

megbeszélése. 

Tanulmányi séta. 

Balesetek megelőzése, szabályok betartása, 

ill. felelőtlen 

közlekedés következményeivel kapcsolatos 

film megtekintése és megbeszélése. 

Önálló közlekedés adott helyre, adott helyről. 

Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen 

okból? 

Fogalmak: ország, haza, főváros, nagyváros, lakóhely, domborzati, gazdasági, utca térkép, nevezetesség, turista, idegenforgalom, külföld, 

belföld, nemzeti büszkeség, Európai Unió (zászló, Himnusz), uniós jogok (munkavállalás, utazás), közlekedési szabály, segítség kérése, 

érvényes jegy, érvényes bérlet, megállók, állomások, pályaudvarok,információ, piktogramok, kicsinyítés, helymeghatározás, tájékozódás, 

körültekintés, megfontoltság, menetrend, menetidő, késés, útravaló, poggyász, helyjegy, jelzőtábla, KRESZ, kötelező betartani, büntetés, 

felelőtlen – felelős, közlekedési táblák, tájékoztató táblák felismerése, megnevezése, szabályos – szabálytalan, szabálysértés, büntetés, 

kerékpárral, kerékpározással kapcsolatos megnevezések, fogalmak 
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3. Témakör: Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek Tantárgy: Állampolgári 

ismeretek 

Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: Az ünnepek tartalmát és jelentőségét ismerni. Az ünnepek ismétlődése, jelentősége. 

A körülötte zajló politikai és társadalmi eseményeket figyelemmel kísérni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Az ünnepek tartalmát és jelentősége. 

 

Képválogatás adott eseményekkel 

kapcsolatban, történelmi személyek 

felismerése tetteik, tulajdonságaik 

alapján. 

Könyvek, feladatlapok használata. 

Irányított beszélgetés. 

Történelmi eseményekről, személyekről 

filmrészletek, filmek, leírások 

megismerése, a kapcsolódó ismeretek 

rendszerezése, összefoglalása. 

Adott korokkal kapcsolatos 

jelmezek, jellegzetes tárgyak 

készítése, szerepjáték. 

Az ipar, közlekedés régi eszközeiről képek, 

rajzok gyűjtése, tabló készítése. 

Albumok, szórólapok, képek, 

internetről gyűjtött anyag. 

Tanulmányi kirándulás. 

 

 

.A tanult történelmi ismeretek felszínen tartása 

(történelmi korok régmúlttól napjainkig). 

Tájékozódás az időszalagon. 

A történelmi korokhoz kapcsolható 

helyszínek, épületek megismerése, az 

eseményhez kapcsolható személyek, 

népcsoportok megnevezése. 

Piramisok – fáraók - egyiptomi kultúra, 

Róma – pápaság – kereszténység – 

templomok, szobrok, képek, ünnepek, 

Hősök tere – szobrok, a magyarság híres 

vezérei, királyai, a kapcsolódó események. 

Parlament – az országgyűlés tagjainak 

munkája, választása, az ország működése, 

törvényhozás). 

Közlekedési Múzeumban a közlekedési 

eszközök fejlődése, változása (esetleg 

utazás „nosztalgia járművön”. 

Múzeum, skanzen meglátogatása 

(felkészülés a látnivalókról, melyik korban 

készült pl. épület, milyen munkát végeztek 

az ott élő emberek, milyen volt a ruházatuk 

stb.) 

 

A körülöttünk zajló politikai és 

társadalmi események. 

Néhány országosan ismert vezető nevének, 

funkciójának ismerete. 

Napjainkban lezajló társadalmi 

események figyelemmel kísérése 
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Az érintett személyek felismerése, 

megnevezése. 

Ünnepek csoportosítása. 

Aktív részvétel ünnepeken (műsor készítése, 

szerep vállalása, dekoráció készítése, az 

elkészült műsor, szereplés rögzítése, a 

felvétel megtekintése és véleményezése, 

hibák és a jól sikerült részek bírálata). 

(választások: képviselők –

országgyűlési-, önkormányzati-, 

európai parlamenti). 

Szokások, normák (öltözködés, terítés, 

történelmi-, naptárismeret). 

 

Fogalmak: történelem, nemzet, haza, vallás, összetartozás, emlékezet, hagyomány, politikai berendezkedéssel kapcsolatos fogalmak 

(parlamentáris demokrácia, nemzeti jelképeink), egyházi, nemzeti, állami, családi, társadalmi, ünnepek, történelem, nemzet, haza, vallás, 

összetartozás, emlékezet, hagyomány, politikai berendezkedéssel kapcsolatos fogalmak: (alkotmány, parlamentáris demokrácia), 

feltaláló, kísérlet, elavult, egyházi, nemzeti, állami, családi, társadalmi ünnepek 
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I.2.4 [Új] Osztályfőnöki óra 9. évfolyam 

        (Közösségi nevelés) 

 
Cél:  

- Az osztályba járó tanulók közösségének kialakítása, fejlesztése, a csoporthoz tartozás, 

identitás tudatosítása.  

- A tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, személyiségük stabilizálása a lehetséges 

életpálya elérésének céljai érdekében.  

- A szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a tolerancia, 

a kooperáció, a konfliktuskezelés stb. képességeinek) fejlesztése főként az osztályban 

megélt saját élmények, tapasztalatok alapján.  

- A társadalmi beilleszkedés támogatása, az élet különböző területeire érvényes 

szabályok rendszerezése, a felnőtt élet megkezdésének előkészítése.  

 

Feladat: 

- Az iskolai közösségi programokhoz történő kapcsolódás előkészítése, tervezése, az 

ünnepélyeken, megemlékezéseken a csoport szerepvállalása. 

- Az erkölcsi nevelés területén a szabálykövető magatartás fejlesztése és kiterjesztése, a 

cselekedetek előre tervezése és a következmények előzetes felmérése, a választások 

erkölcsi meggyőződés szerinti mérlegelése. 

- Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén felkészítés az állampolgári jogok 

és kötelezettségek tartalmának mélyebb megismerésére, a napi élettel kapcsolatos 

felelős ügyintézésre. 

- Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén járuljon hozzá az emberi kapcsolatok 

alakításához és megtartásához nélkülözhetetlen korrekt magatartás, empátia és a reális 

énkép fejlődéséhez. 

- A testi és lelki egészségre nevelés területén a tanuló ismerje meg és egyre önállóbban, 

belülről fakadóan alkalmazza a felnőtt élethez kapcsolódó lakókörnyezeti és 

munkahelyi egészségvédelem, balesetvédelem szempontjait, tudatosan törekedjen testi 

épségének és érzelmi egyensúlyának megőrzésére. 

- A felelősségvállalás másokért, önkéntesség fejlesztési területen a tanuló egyre jobban 

ismerje meg a közösségi élet színtereit és ismerje fel szerepét a közösségért végzett 

munkában, alakuljon ki az igénye a kölcsönös segítés iránt. 

- A fenntarthatóság és környezettudatosság területén segítse a személyes élet 

tevékenységeinek idő-, anyag-, és energiatakarékos tervezését és lebonyolítását. 

 
Tantárgy: Osztályfőnöki óra 9. évfolyam  

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Aktuális témák 14 

2. Felkészülés a felnőtt életre 10 

3. Beilleszkedés, alkalmazkodás 12 

 Összesen 36 
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Évfolyam: 9. 

1. Témakör: Aktuális témák Tantárgy: Osztályfőnöki Óraszám: 14 

Nevelési-fejlesztési cél: 1. Osztályközösséget alakítani. 2. Egyéni és társadalmi ünnepeket ismerni, számon tartani, mások ünnepeit 
megismerni, elfogadni, ünneplésének a tiszteletet megadni (tolerancia). 3. Aktívan részt venni az intézmény és a lakóhely életében.  
Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A közösség építése érdekében saját teendőinek 

feltérképezése. 

Az intézmény (iskola, munkahely) 

hagyományainak, történetének megismerése. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Tervek készítése (naptáron bejelölni az 

alkalmakat), jelmez készítése, öltözék 

megválasztása, a közös élmények 

megbeszélése, az elkészült fotók, felvételek 

közös megtekintése, a látottak megvitatása. 

Legyenek elemi ismeretei szűkebb 

közösségeiről. 

Szűkebb és tágabb közösségét megismerni, 

annak életét, történéseit figyelemmel kísérni.   

 

A közösség életében adódó aktuális, váratlan 

események kezelési módjának elsajátítása. 

A közösség életében felmerülő probléma 

megfogalmazása, véleményalkotás, vita 

(programválasztás, viselkedési, öltözködési, 

igazmondási konfliktusok). 

Saját véleményt megfogalmazni, és azt bátran 

képviselni. Toleráns viselkedést tanúsítani, 

vitázni, az álláspontot rugalmasan 

megváltoztatni meggyőzés hatására. 

Egyéni és közösségi ünnepek, események 

ismerete, és felkészülés a közösség alkalmaira 

(ünnepélyek, külső programok). 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és 

közösségi alkalmakon), az ünnepnek 

megfelelő szokások, külsőségek megtartása 

(meghívó, plakátkészítés, vendégvárással 

kapcsolatos teendők, ünnepi műsorban 

szerepvállalás, fényképezés, beszámoló 

szóban, írásban az eseményről). 

Megegyezéssel programokat tervezni, a közös 

eseményeken aktív részvétel. 

Aktivitást és együttműködést tanúsítani. 

Tágabb közösségről szóló hírek, események 

követése, a megfelelő alkalmakon aktív 

(passzív) részvétel. 

Újságcikkekben, napi híradóban, magazin-

műsorban olvasott, hallott, látott esetek 

megbeszélése, saját ítélet megfogalmazása. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeum-

látogatás. 

Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése. 

Egyéni képességeinek megfelelően 

érdeklődjön a hazánkban és a világban történő 

eseményekről. 

Fogalmak: Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak köre. 



637 
 

Évfolyam: 9. 

2. Témakör: Felkészülés a felnőtt életre Tantárgy: Osztályfőnöki Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: 1. A viselkedéskultúrát kialakítani.  2. A „felnőttség” felelősségét megélni. 
Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A felnőtt lét előnyei, hátránya. 

A felnőtt élettel kapcsolatos élethelyzetek 

számbavétele. 

Szembesülés reális és irreális tervekkel 

(vágyak és lehetőségek tudatosítása). 

Beszélgetés, szituációs játék, képek 

nézegetése, csoportosítása. 

Legyenek elemi szintű ismeretei a felnőtt 

létről. 

Reális önismeretre és valós helyzet-

értelmezésre törekedni. 

Pályaválasztás, munkavállalás, munkahely 

(munkavégzéssel kapcsolatos teendők, 

alkalmazkodás, figyelem fontossága, fizetés 

beosztása, banki szolgáltatás körültekintő 

igénybevétele). 

Kötelességek, szabályok (munkahelyi, 

lakóhelyi előírások, balesetvédelmi, 

tűzrendészeti szabályok). 

Helyes-helytelen viselkedés (viselkedési 

szokások kialakulása, szenvedélyek 

kialakulása – dohányzás, italozás, 

játékfüggőség, kábítószer-fogyasztás). 

Különböző munkakörökhöz szükséges 

tulajdonságok számbavétele (pl. a takarító: 

pontos, kitartó, megbízható, rendszerető). 

Képességlista készítése a számba jövő 

munkakörökről.  

A kívánatos tulajdonságok tudatos kialakítása, 

fejlesztése, szituációs gyakorlatok. 

Különböző munkahelyek megismerésére 

tanulmányi séták (pl. boltok, raktárak, 

konyhák, műhelyek stb. megtekintése). 

Megcélzott szakma szerinti képességek 

intenzívebb fejlesztése (pl.: tevékenység egyre 

hosszabb ideig, rendszeresség fejlesztése, 

megtartó emlékezet fejlesztése, utasítások 

megjegyzése, végrehajtása). 

Helyzetgyakorlatok, tanulmányi séta bankban, 

számlanyitáshoz szükséges adatok és 

kapcsolatos teendők és veszélyek. 

Írott és íratlan szabályok (iskolai szabályok, 

közlekedési szabályok, játékszabályok) 

betartása, megszegése, következmények 

(példák saját élményből, filmekből). 

Legyenek elemi szintű ismeretei a 

munkavállalásról, a munkahelyi 

kötelességekről. 

Tudatosan cselekedni, erőfeszítést tenni a 

kívánt cél elérése érdekében. Norma, 

normakövetés (példakép). 

Megérteni a munkafegyelem tartalmát. 

Ismerni és betartani az általános 

balesetvédelmi szabályokat. 

A pénz kezelésének fontosságát ismerni, 

gazdálkodásában a könnyelműséget kerülni. 

Téves vélemény, megalapozatlan bizalom 

káros következményeit figyelembe venni 

(becsapottság, kihasználás, megkárosítás, 

rossz hatások). 
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Időbeosztás (munka, pihenés, szórakozás 

helyes aránya). 

Napi rutin tudatos alakítása az egyéni 

lehetőségeknek megfelelően. 

Pihenés, szórakozás, szabadság (kulturált 

időtöltés, megfelelő társaság kiválasztása, 

káros szenvedélyek kerülése). 

Saját napirend összeállítása. 

A tervezett élet előnyeinek tudatosítása. (A 

mai napra tervezett feladatok és 

tevékenységek e havi, ez évi, és későbbi 

végiggondolása, tervezése.) 

Pihenés: kirándulás, testedzés, tánc, kézműves 

tevékenységek, egyedül, együtt a családdal, 

társasággal. 

Egészségmegőrzés, kondicionálás lehetőségei 

(életmód, életvezetés). 

Egészségkárosító szokások számbavétele 

(prospektusok gyűjtése, szituációs 

gyakorlatok), a visszautasítás gyakorlása. 

Beszélgetés, szituációs játék, képek 

nézegetése, csoportosítása. 

Egyéni képességeinek megfelelően tudja 

beosztani idejét.  

Mindennapi tevékenységeiben fontossági 

sorrendet felállítani.  

A pihenés szükségességét és formáit ismerni. 

Téves vélemény, megalapozatlan bizalom 

káros következményeit figyelembe venni 

(becsapottság, kihasználás, megkárosítás, 

rossz hatások). 

Lakás (fenntartás költségei, takarékosság, 

tisztántartás, bezárás). 

A pénz értékének tudatosítása. A takarékosság 

lehetőségeinek megbeszélése. 

Lakás tisztántartása, rendje (napi-, heti-, havi 

teendők) és biztonsága (bezárása, idegenek 

távoltartása), szomszédokkal szembeni 

viselkedés, egymás segítése. 

Legyenek elemi szintű ismeretei a 

lakásfenntartásról. 

A pénz kezelésének fontosságát ismerni, 

gazdálkodásában a könnyelműséget kerülni. 

 

Személye körüli teendők (higiénia, 

öltözködés, kulturált megjelenés, egészséges 

étkezési szokások, idegenekkel távolságtartás, 

az intimszféra tiszteletben tartása). 

Személyes higiénia napi rutinja, heti teendők 

(hajmosás), havi (hajvágás) számbavétele, 

tudatosítása. 

Beszélgetés, szituációs játék, képek 

nézegetése, csoportosítása. 

Ismerje a személyi higiénia fontosságát. 

Fogalmak: Munkafegyelem, baleset, figyelem, létfeltétel, táplálkozás, lakás, ruházkodás, a pénz értéke, törvény, szabály, igazságszolgáltatás, 

büntetés, saját érdek, választó, képviselet, képviselő személyi igazolvány, határátlépés, állampolgár, sajátkezű aláírás, tájékozódás, 

tapasztalatszerzés, próbálkozás, tanács, tanácsadó, kötelesség, mulasztás, tévedés, hiba kijavítása, elnézés kérése, bank, folyószámla, átutalás, 

fedezet, takarékoskodás, titkos kód, bankkártya, kölcsön, kezes, ápoltság, taszító, vonzó, sminkelés, káros szokás, egészségmegőrzés, 

mértékletes, lustaság, jóleső fáradtság, szenvedély, visszautasítás. 
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Évfolyam: 9. 

3. Témakör: Beilleszkedés, alkalmazkodás Tantárgy: Osztályfőnöki Óraszám: 12 

Nevelési-fejlesztési cél: 1. Az osztályközösség tagjait megismerni. 2. Saját képességeit ismerni, jövőjét reálisan tervezni. 
Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tanulói jogok és kötelességek. 

Házirend. 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos 

kérdések megvitatása (kérdések 

megfogalmazása). 

A szabályokat el tudja fogadni. Érzelmileg 

tudjon azonosulni az elődök tetteivel. 

Képességeihez mérten ismerje jogait és 

kötelességeit. 

Tűz- és balesetvédelem. Képek nézegetése, szituációs gyakorlatok. Tudjon segítséget kérni. 

Napirend. 

Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Időbeosztás, órarend készítése. Tudjon helyes napirendet kialakítani. 

Be tudjon kapcsolódni a helyi öntevékeny 

csoportok munkájába (szakkör, énekkar, 

tánccsoport). 

Aktívan részt tudjon venni a lakóközösség és 

az iskolaközösség életében. Szolidaritást 

tudjon nyújtani a rászorulókkal szemben. 

Tanulás és tudás. 

Bevált és új tanulási módszerek kialakítása („a 

tanulás tanulása”, tanulási technikák 

megismerése). 

Saját tanulási stratégia megkeresése, az 

előnyök és a hátrányok mérlegelésével. 

Hatékonyság ellenőrzése. 

Beszámoló az önálló tanulásról és a 

tanulópárok, tanulócsoportok együtt-

működésének tapasztalatairól. 

Elemi szinten ismerje a különböző tanulási 

módszereket. 

 

Műhelyek, munkahelyek megismerése, 

munkatársi kapcsolatok. 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos 

képességek feltérképezése (többek között 

kézügyesség, kitartás, pontosság, 

megbízhatóság). 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal 

kapcsolatban. 

Foglakozások, munkahelyek megismerése 

(tanulmányi séta, videók, képek nézegetése). 

Képességtérkép készítése (Miben vagyok jó? 

Mi az, amihez nem értek?). 

Legyenek elemi ismeretei a különböző 

foglalkozásokról és munkahelyekről. 

Egyéni képességei szerint legyen minél 

reálisabb énképe. 

Fogalmak: egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, 

közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 
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[Új] Osztályfőnöki óra 10. évfolyam 
 

Heti óraszám: 1 óra 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Aktuális témák 14 

2. Felkészülés a felnőtt életre 10 

3. Beilleszkedés, alkalmazkodás 12 

 Összesen 36 
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10. Évfolyam 

1. Témakör: Aktuális témák Tantárgy: Osztályfőnöki Óraszám: 14 

Nevelési-fejlesztési cél: 1. Osztályközösséget alakítani. 2. Egyéni és társadalmi ünnepeket ismerni, számon tartani, mások ünnepeit megismerni, 

elfogadni, ünneplésének a tiszteletet megadni (tolerancia). 3. Aktívan részt venni az intézmény és a lakóhely életében.  

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A közösség építése érdekében saját teendőinek 

feltérképezése. 

Az intézmény (iskola, munkahely) 

hagyományainak, történetének megismerése. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Tervek készítése (naptáron bejelölni az 

alkalmakat), jelmez készítése, öltözék 

megválasztása, a közös élmények 

megbeszélése, az elkészült fotók, felvételek 

közös megtekintése, a látottak megvitatása. 

Legyenek elemi ismeretei szűkebb 

közösségeiről. 

Szűkebb és tágabb közösségét megismerni, 

annak életét, történéseit figyelemmel kísérni.   

 

A közösség életében adódó aktuális, váratlan 

események kezelési módjának elsajátítása. 

A közösség életében felmerülő probléma 

megfogalmazása, véleményalkotás, vita 

(programválasztás, viselkedési, öltözködési, 

igazmondási konfliktusok). 

Saját véleményt megfogalmazni, és azt bátran 

képviselni. Toleráns viselkedést tanúsítani, 

vitázni, az álláspontot rugalmasan 

megváltoztatni meggyőzés hatására. 

Egyéni és közösségi ünnepek, események 

ismerete, és felkészülés a közösség alkalmaira 

(ünnepélyek, külső programok). 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és 

közösségi alkalmakon), az ünnepnek 

megfelelő szokások, külsőségek megtartása 

(meghívó, plakátkészítés, vendégvárással 

kapcsolatos teendők, ünnepi műsorban 

szerepvállalás, fényképezés, beszámoló 

szóban, írásban az eseményről). 

Megegyezéssel programokat tervezni, a közös 

eseményeken aktív részvétel. 

Aktivitást és együttműködést tanúsítani. 

Tágabb közösségről szóló hírek, események 

követése, a megfelelő alkalmakon aktív 

(passzív) részvétel. 

Újságcikkekben, napi híradóban, magazin-

műsorban olvasott, hallott, látott esetek 

megbeszélése, saját ítélet megfogalmazása. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeum-

látogatás. 

Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése. 

Egyéni képességeinek megfelelően 

érdeklődjön a hazánkban és a világban történő 

eseményekről. 

Fogalmak: Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak köre. 
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10. Évfolyam 

2. Témakör: Felkészülés a felnőtt életre Tantárgy: Osztályfőnöki Óraszám: 10 

Nevelési-fejlesztési cél: 1. A viselkedéskultúrát kialakítani.  2. A „felnőttség” felelősségét megélni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A felnőtt lét előnyei, hátránya. 

A felnőtt élettel kapcsolatos élethelyzetek 

számbavétele. 

Szembesülés reális és irreális tervekkel 

(vágyak és lehetőségek tudatosítása). 

Beszélgetés, szituációs játék, képek 

nézegetése, csoportosítása. 

Legyenek elemi szintű ismeretei a felnőtt 

létről. 

Reális önismeretre és valós helyzet-

értelmezésre törekedni. 

Pályaválasztás, munkavállalás, munkahely 

(munkavégzéssel kapcsolatos teendők, 

alkalmazkodás, figyelem fontossága, fizetés 

beosztása, banki szolgáltatás körültekintő 

igénybevétele). 

Kötelességek, szabályok (munkahelyi, 

lakóhelyi előírások, balesetvédelmi, 

tűzrendészeti szabályok). 

Helyes-helytelen viselkedés (viselkedési 

szokások kialakulása, szenvedélyek 

kialakulása – dohányzás, italozás, 

játékfüggőség, kábítószer-fogyasztás). 

Különböző munkakörökhöz szükséges 

tulajdonságok számbavétele (pl. a takarító: 

pontos, kitartó, megbízható, rendszerető). 

Képességlista készítése a számba jövő 

munkakörökről.  

A kívánatos tulajdonságok tudatos kialakítása, 

fejlesztése, szituációs gyakorlatok. 

Különböző munkahelyek megismerésére 

tanulmányi séták (pl. boltok, raktárak, 

konyhák, műhelyek stb. megtekintése). 

Megcélzott szakma szerinti képességek 

intenzívebb fejlesztése (pl.: tevékenység egyre 

hosszabb ideig, rendszeresség fejlesztése, 

megtartó emlékezet fejlesztése, utasítások 

megjegyzése, végrehajtása). 

Helyzetgyakorlatok, tanulmányi séta bankban, 

számlanyitáshoz szükséges adatok és 

kapcsolatos teendők és veszélyek. 

Írott és íratlan szabályok (iskolai szabályok, 

közlekedési szabályok, játékszabályok) 

betartása, megszegése, következmények 

(példák saját élményből, filmekből). 

Legyenek elemi szintű ismeretei a 

munkavállalásról, a munkahelyi 

kötelességekről. 

Tudatosan cselekedni, erőfeszítést tenni a 

kívánt cél elérése érdekében. Norma, 

normakövetés (példakép). 

Megérteni a munkafegyelem tartalmát. 

Ismerni és betartani az általános 

balesetvédelmi szabályokat. 

A pénz kezelésének fontosságát ismerni, 

gazdálkodásában a könnyelműséget kerülni. 

Téves vélemény, megalapozatlan bizalom 

káros következményeit figyelembe venni 

(becsapottság, kihasználás, megkárosítás, 

rossz hatások). 
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Időbeosztás (munka, pihenés, szórakozás 

helyes aránya). 

Napi rutin tudatos alakítása az egyéni 

lehetőségeknek megfelelően. 

Pihenés, szórakozás, szabadság (kulturált 

időtöltés, megfelelő társaság kiválasztása, 

káros szenvedélyek kerülése). 

Saját napirend összeállítása. 

A tervezett élet előnyeinek tudatosítása. (A 

mai napra tervezett feladatok és 

tevékenységek e havi, ez évi, és későbbi 

végiggondolása, tervezése.) 

Pihenés: kirándulás, testedzés, tánc, kézműves 

tevékenységek, egyedül, együtt a családdal, 

társasággal. 

Egészségmegőrzés, kondicionálás lehetőségei 

(életmód, életvezetés). 

Egészségkárosító szokások számbavétele 

(prospektusok gyűjtése, szituációs 

gyakorlatok), a visszautasítás gyakorlása. 

Beszélgetés, szituációs játék, képek 

nézegetése, csoportosítása. 

Egyéni képességeinek megfelelően tudja 

beosztani idejét.  

Mindennapi tevékenységeiben fontossági 

sorrendet felállítani.  

A pihenés szükségességét és formáit ismerni. 

Téves vélemény, megalapozatlan bizalom 

káros következményeit figyelembe venni 

(becsapottság, kihasználás, megkárosítás, 

rossz hatások). 

Lakás (fenntartás költségei, takarékosság, 

tisztántartás, bezárás). 

A pénz értékének tudatosítása. A takarékosság 

lehetőségeinek megbeszélése. 

Lakás tisztántartása, rendje (napi-, heti-, havi 

teendők) és biztonsága (bezárása, idegenek 

távoltartása), szomszédokkal szembeni 

viselkedés, egymás segítése. 

Legyenek elemi szintű ismeretei a 

lakásfenntartásról. 

A pénz kezelésének fontosságát ismerni, 

gazdálkodásában a könnyelműséget kerülni. 

 

Személye körüli teendők (higiénia, 

öltözködés, kulturált megjelenés, egészséges 

étkezési szokások, idegenekkel távolságtartás, 

az intimszféra tiszteletben tartása). 

Személyes higiénia napi rutinja, heti teendők 

(hajmosás), havi (hajvágás) számbavétele, 

tudatosítása. 

Beszélgetés, szituációs játék, képek 

nézegetése, csoportosítása. 

Ismerje a személyi higiénia fontosságát. 

Fogalmak: Munkafegyelem, baleset, figyelem, létfeltétel, táplálkozás, lakás, ruházkodás, a pénz értéke, törvény, szabály, igazságszolgáltatás, 

büntetés, saját érdek, választó, képviselet, képviselő személyi igazolvány, határátlépés, állampolgár, sajátkezű aláírás, tájékozódás, 

tapasztalatszerzés, próbálkozás, tanács, tanácsadó, kötelesség, mulasztás, tévedés, hiba kijavítása, elnézés kérése, bank, folyószámla, átutalás, 

fedezet, takarékoskodás, titkos kód, bankkártya, kölcsön, kezes, ápoltság, taszító, vonzó, sminkelés, káros szokás, egészségmegőrzés, 

mértékletes, lustaság, jóleső fáradtság, szenvedély, visszautasítás. 
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10. Évfolyam 

3. Témakör: Beilleszkedés, alkalmazkodás Tantárgy: Osztályfőnöki Óraszám: 12 

Nevelési-fejlesztési cél: 1. Az osztályközösség tagjait megismerni. 2. Saját képességeit ismerni, jövőjét reálisan tervezni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Tanulói jogok és kötelességek. 

Házirend. 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos 

kérdések megvitatása (kérdések 

megfogalmazása). 

A szabályokat el tudja fogadni. Érzelmileg 

tudjon azonosulni az elődök tetteivel. 

Képességeihez mérten ismerje jogait és 

kötelességeit. 

Tűz- és balesetvédelem. Képek nézegetése, szituációs gyakorlatok. Tudjon segítséget kérni. 

Napirend. 

Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Időbeosztás, órarend készítése. Tudjon helyes napirendet kialakítani. 

Be tudjon kapcsolódni a helyi öntevékeny 

csoportok munkájába (szakkör, énekkar, 

tánccsoport). 

Aktívan részt tudjon venni a lakóközösség és 

az iskolaközösség életében. Szolidaritást 

tudjon nyújtani a rászorulókkal szemben. 

Tanulás és tudás. 

Bevált és új tanulási módszerek kialakítása („a 

tanulás tanulása”, tanulási technikák 

megismerése). 

Saját tanulási stratégia megkeresése, az 

előnyök és a hátrányok mérlegelésével. 

Hatékonyság ellenőrzése. 

Beszámoló az önálló tanulásról és a 

tanulópárok, tanulócsoportok együtt-

működésének tapasztalatairól. 

Elemi szinten ismerje a különböző tanulási 

módszereket. 

 

Műhelyek, munkahelyek megismerése, 

munkatársi kapcsolatok. 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos 

képességek feltérképezése (többek között 

kézügyesség, kitartás, pontosság, 

megbízhatóság). 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal 

kapcsolatban. 

Foglakozások, munkahelyek megismerése 

(tanulmányi séta, videók, képek nézegetése). 

Képességtérkép készítése (Miben vagyok jó? 

Mi az, amihez nem értek?). 

Legyenek elemi ismeretei a különböző 

foglalkozásokról és munkahelyekről. 

Egyéni képességei szerint legyen minél 

reálisabb énképe. 

Fogalmak: egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, 

közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 
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I.2.5 [Új] Életvitel és gyakorlat 9. évfolyam 

        (Egyéb) 
 

 

Cél: A tantárgy célja, hogy az általános iskolában elsajátított ismeretekre építve megerősítse a 

tanulókban a minél önállóbb életvitelhez szükséges életvezetési és háztartási ismereteket, 

rávezessen a környezet rendezésének, tisztán tartásának fontosságára, bővüljenek ismeretei a 

test védelmével, működésével, tisztán tartásával kapcsolatban, ismerje meg a családi és más 

együttélések esetében a kölcsönös támogatás lehetőségét.  

Feladat: A tantárgy tanulása során az erkölcsi nevelés területén egyre differenciáltabban 

érvényesül a mindennapi családi életben és munkatársi közösségekben szükséges másokra 

történő odafigyelés, együtt érző, empatikus magatartás, a mások szükség szerinti segítésének 

igénye. 

 

A nevelőtestület döntése alapján heti óraszám: 5 óra 

 

Tantárgy: Életvitel és gyakorlat 9. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők. 35 

2. Háztartás 60 

3. Gondozási feladatok 25 

4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem 40 

5. Piktogramok értelmezése 20 

 Összesen: 180 
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9. Évfolyam:  

1. Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők. Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 35 

Nevelési fejlesztési cél: 

 1. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tennie. 

2. Egyszerű esetben önmagát ellátni. 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Önkiszolgálás, testápolás, öltözködés fázisai, 

eszközei. 

1. Beszélgetés az ápoltságról az eddig tanultak 

alapján (fürdőszobai berendezések és 

tisztálkodási szerek rendeltetésszerű 

használata). Hajápolás, kéz- és lábápolás. 

1. Testápolás. 

   

2. Jó megjelenés, ápoltság.  2.Egyszerű esetben önmagát ellátni. 

3. Ruhaválogatás az évszaknak megfelelően. 2. A ruhadarabok csoportosítása és felsorolása 

megadott szempontok alapján. 

3. Reális, megvalósítható igényt kialakítani az 

öltözködéssel kapcsolatban 

4. Divat, a divat változásai. 3. Beszélgetés a divatról, milyen divatos 

ruhadarabok alkotják a mai fiatalok ruhatárát, a 

divat változásai. 

4. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit 

kell tennie.  

5. Saját ruhanemű gondozása, ruhajavítás. 4. Régi és mai fényképek nézegetése, az ott 

látott alakok öltözetének megbeszélése. 

 

6. Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok 

hatása, öblítés fázisai (zokni, zsebkendő, 

fehérnemű). 

5. Beszélgetés a jó megjelenésű, jól öltözött 

emberről. Sminkelés.  

6. Fehérnemű, zokni, zsebkendő kézi mosása 

5. Irányítással előkészíteni a mosást, ismerni a 

mosószerek hatásait, az öblítés fázisait. 

7. Személyes környezete gondozása. 7. Kisebb javítások elvégzése (pl. 

gombfelvarrás, fércelés, tűbefűzés, szegőöltés). 

8. Szerepjáték – „Divatbemutató” .  

6. Kultúrtörténeti ismeretét fejleszteni. 

  

8.Irányítással a terem, konyha, műhely 

kitakarítása a nagytakarítás műveleteinek 

alkalmazásával, eszközhasználat. 

9. Eddig tanult tevékenységek alapján a 

különböző helyiségek nagytakarításához 

szükséges munkafolyamatok gyakorlása. 

7. Alkalmazni a nagytakarítás műveleteit 

Fogalmak: Tisztálkodással kapcsolatos eszközök. divat, modell, divattervező, márka korosztályok, korszakok, smink és ápoltság, borotválkozó 

eszközök. borotválkozás, áztatás, mosás, öblítés, teregetés, szájszag, testszag, dezodorálás, Az eddig használt fogalmak bővítése a nagytakarításra 

vonatkozóan. 
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2. Témakör: Háztartás Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 60 

Nevelési fejlesztési cél:  
1.Kiválasztani és használni a munkának megfelelő eszközöket és gépeket. 

2.Munkát kitartóan végezni. 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Balesetvédelmi ismeretek, és a balesetek 

megelőzése. 

1. Szerepjáték: balesetveszélyes helyzetek 

szimulálása, teendők baleset esetén. 

2. A már ismert tevékenységek gyakorlása, 

szükség szerinti alkalmazása. 

3. A balesetek elkerülésének fontossága. 

1. Törekedni a balesetek-megelőzésére. 

2. Konyhai munkák: 

a. A konyha berendezése, a 

berendezések funkciója, rendeltetésszerű 

használata. 

b. Irányítással a megfelelő eszközök, 

konyhai gépek kiválasztása. 

c. Egyszerű ételek, saláták, édességek, 

sütemények készítése. 

d. Konyhai gépek szakszerű 

használatának módja (fokozódó 

önállósággal). 

e. Mikrohullámú készülék használata, 

ételmelegítés. 

f. A konyha tisztántartása, az 

élelmiszerek higiénikus kezelése. 

4. Ismerkedés a tűzhellyel, mosogatóval, 

hűtőszekrénnyel, mikro- hullámú sütővel. 

5. Tárolás a konyhában (élelmiszer 

alapanyagok, edények). 

6. Tevékenység során eddig tanult kisgépek 

használata fokozott önállósággal (turmixgép, 

kenyérpirító, habverő, hámozó kés). 

2. Kiválasztani a munkának megfelelő 

eszközöket és gépeket. 

 

3. Fürdőszoba és toalett tisztántartása és 

rendeltetésszerű használata. 

7. A tisztaság fontossága, és ennek 

tudatosítása, tisztítószerek használatának 

szabályai (maró anyagok, fertőtlenítő szerek). 

3. Adott munkát kitartóan végezni. 

4. Háztartási munkák: 

a. Mosogatás. 

8. Egyszerűbb munkafolyamatok 

elvégzése a textilek gondozása során, a 

biztonságos munkavégzés (mosáshoz ruhák 

4. Önállóan teríteni, mosogatni, törölgetni, 

rendet rakni, a használt készülékek funkcióját 

és használatát ismerni. 
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b. Mosás. Szárítás (nagyobb terjedelmű, 

eltérő tulajdonságú ruhanemű). 

c. Vasalás. 

d. Ruhanemű tárolásának módja 

(védelem a portól, kártevőktől – ruhamoly). 

szétválogatása, kézi- és gépi mosás, teregetés, 

hajtogatás, vasalás). 

9. 11. Egyszerűbb munkafolyamatok 

elvégzése, a biztonságos 

munkavégzés feltételei (mosáshoz ruhák 

szétválogatása, kézi- és gépi mosás, teregetés, 

hajtogatás, vasalás, vízhőmérséklet, vasaló 

hőmérséklete). 

 

 

5. Ruhaneműit kíméletesen használni és 

gondozni. 

5. Textilmunkák. 

a.  Varrás, hímzés, díszítő eljárások 

(gyöngyfűzés, kötés, 

 horgolás) megismerése. 

b. Kisebb javítások elvégzése (gombfelvarrás, 

fércelés, 

 tűbefűzés, szegőöltés). 

10. Képek, prospektusok, használati 

utasítások értelmezése. 

11. Képek, prospektusok, használati 

utasítások gyűjtése, kézimunka megismerése, 

alapöltések, egyszerű munkafolyamatok 

megismerése, gyakorlása, kisebb darabok 

elkészítése. 

 

6. Dekoráció, alkalmi csomagolás, ünnepi 

készülődés a személyes 

 megjelenésben és a környezetben. 

 

12. Eddigi tevékenységek gyakorlása, 

szükség szerinti elemi alkalmazása. 

13. Az alkalomnak megfelelő eszközök és 

anyagok változatos alkalmazása (farsangi, 

karácsonyi, iskolai rendezvény, születésnapi, 

anyák napi ünneplés, vendéglátás,). 

6. Szabadidejét hasznosan eltölteni, az 

elkészült munkadarabnak örülni. 

Fogalmak: Eddigi fogalmak használata, bővítése: szakácskönyv, hozzávalók, mértékek, mérőeszközök. maró anyag, fertőtlenítés, hőfok, éget, 

perzsel, gőzölés, kártevő, vegyszer 
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9. Évfolyam 

3. Témakör: Gondozási feladatok Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél: Az elemi segítségnyújtás módjait ismerni. 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Teendők beteglátogatás során a kórházban, 

betegszobában, otthon. 

1. Szituációs gyakorlatok: segítség kérése, 

telefonálás, társalgás különböző korosztályok 

tagjaival (viselkedés orvosi vizsgálat és 

kórházi látogatás során, látogatás idősek 

otthonában, ajándékozás, kedveskedés a 

gondozottaknak). 

1. Családjában beteget ápolni könnyebb 

betegség esetén. 

 

2. Csecsemőápolási ismeretek (fokozott 

figyelem, az utasítások betartása). 

2. Szerepjáték: csecsemőápolás (fürdetés, 

etetés, öltöztetés, sétáltatás). 

  

2. A csecsemők ápolását, gondozását 

megtanulni. 

3. Idősgondozással kapcsolatos feladatok.  3.Félelmét leküzdeni. 

4. Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, 

ájulás, vérzés, epilepsziás roham). 

3. Beszélgetés, filmek megtekintése. 4. Az elemi segítségnyújtás módjait ismerni. 

5. Teendők baleset esetén.  5. Cselekvéssorokat ismerni (elmondani), 

melyek a betegápolás során előfordulnak. 

 

6. Az egészségügyi ellátórendszer 

megismerése. 

Orvosi rendelők felkeresése, vizsgálatok, 

szűrések céljának tudatosítása, az egészség 

megőrzése is állandó odafigyelést igényel, 

teendők ennek megfelelően (védőoltás, 

szűrővizsgálatok, tüdőszűrés, vércukormérés). 

 

Fogalmak: lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás, pihenés, munka, sport, ájulás, görcs, roham, segélykérés, 

telefonálás, orvosi utasítás, látogatás, ápolás, rászorultság, gyógyszerekkel kapcsolatos ismeretek 
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9. Évfolyam 

4. Témakör: Vásárlás - Fogyasztóvédelem Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél:  

1. Vásárlásokat megtervezni a vágyak és a lehetőségek mérlegelésével. 

2. A fizetéssel kapcsolatos ismeretek bővítése. 

3. Szavatosság fogalmának értelmezése. 

4. Személyre szóló ajándékot készíteni (alkalom szerinti csomagolás, átadás). 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. A konyhai tevékenységekhez szükséges 

áruk megvásárlása, fokozódó önállósággal. 

1. Áruk megkeresése és a megfelelő 

kiválasztása a meglévő kínálatból valós 

helyzetben. 

2. Tárolás hűtőszekrényben (romlandó, 

eltartható). 

 

2. Vásárlás közben figyelembe veendő 

szempontok tudatosítása. 

3. Ismert üzletben egyéni vásárlás 

megbeszélés alapján lehetőleg önállóan 

(bevásárló lista, költségvetés). 

4. Tanulmányi séta, vásárlás, különböző 

típusú üzletekben. 

 

5.A fizetéssel kapcsolatos ismeretek bővítése. 

1. Körültekintően vásárolni. 

3.Szavatosság az árucikkeken, eltarthatóság 

módja. 

6. A szavatosság fogalmának értelmezése.  

7. Jelzések megkeresése és értelmezése 

(összetétel, szavatosság, ár). 

 

4. Eltérő árucikkek vásárlása. 8. Eligazodás az árucsoportok között, 

csoportosítás, válogatás. 

 

5. A vásárlás megtervezése, üzlet 

kiválasztása. 

9. A vásárolt termékek praktikus, előrelátó 

szállítása. 

10. Cipő, ruhanemű, ajándék vásárlása 

(bevásárló lista, költségvetés, méret, célszerű 

szín, anyag kiválasztása), csomagolás. 

2. Egyéni szint alapján egy vagy néhány 

dolgot önállóan vásárolni. 
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11. A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, 

közlekedéssel kapcsolatos fogalmak további 

bővítése (csarnok, piac, kisebb- és nagyobb 

bevásárló helyek, raktáráruházak, 

prospektusok, szórólapok árai és a valóságos 

árukon lévő tájékoztatók, üzletház, raktár, 

éjjel- nappal nyitva, nyitva tartás, pénztár, 

polc, gondola, reklám, plakát, ár, számla, 

visszajáró, szatyor, nehezebb-könnyebb). 

 

6. Viselkedési formák alkalmazása, 

közlekedés. 

12. A reklamáció, panasz lehetőségeinek 

megismerése. 

13. Szerepjáték. 

 

 

Fogalmak: A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak további bővítése. Tárolási fogalmak bővítése. 

szavatosság, dátum, jelzés, 
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9. Évfolyam 

5. Témakör: Piktogramok értelmezése Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Árucikkek jelzéseit összegyűjteni, értelmezni. A piktogramok 

jelzéseit megérteni, és tudatosítani, hogy az egészség megőrzése érdekében szükséges figyelembe venni (szavatosság, összetétel) azokat. 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Élelmiszereken található jelek.  1. Jelzéseket és az azokban rejlő 

információkat felismerni. 

2. Tisztítószereken található jelek. 1. Értelmezés, alkalmazás, gyűjtés 

magyarázat, csoportosítás. 

 

2. Ismeretlen jelzésre rákérdezni, annak 

jelentését megismerni.  

3. Ruhaneműkön található jelzések.   

4. Tartós fogyasztási cikkeken található 

jelzések értelmezése (pl. szállítás módja, 

üzembe helyezés). 

2. Tanulmányi sétán eltérő árucikkeken lévő 

jelzések megfigyelése, ismerős jelzések 

keresése, értelmezése. 

3. A jelzéseket megfelelően csoportosítani. 

5.  A környezetben megtalálható rajzos 

utasítások és rövid feliratok értelmezése 

(utcai tájékoztató jelzések, postai, 

kórházi, gyógyszertári, játszótéri, különböző. 

munkahelyi, szórakozóhelyekhez 

kapcsolódó). 

3. Egyszerű rajzos feladatlapot megoldani.  

4. Megadott jelzés megkeresése ismeretlen 

környezetben. 

4. Figyelembe venni minél több ismert 

jelzést. 

Fogalmak: mélyhűtött élelmiszer, levespor, ételízesítők, konzerv, csomagolóanyag. fém, üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, összetétel, 

alapanyag, természetes szál, műszál, kártevők, védelem, vegyszeres tisztítás, csomagolás, törékeny, üzembe helyezés, állítva szállítható, felirat, 

tábla, címke, jelzés, tilos, javasolt, szabályos használat, büntetés, maró anyag 
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[Új] Életvitel és gyakorlat 10. évfolyam 

        (Egyéb) 

 

 

 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 5 óra 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők.  35 

2. Háztartás  60 

3. Gondozási feladatok  25 

4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem  40 

5. Piktogramok értelmezése  20 

 Összesen: 180 
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10. Évfolyam 

1. Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 35 

Nevelési fejlesztési cél: 

 1. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tennie. 

2. Egyszerű esetben önmagát ellátni. 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Önkiszolgálás, testápolás, öltözködés fázisai, 

eszközei. 

1. Beszélgetés az ápoltságról az eddig tanultak 

alapján (fürdőszobai berendezések és 

tisztálkodási szerek rendeltetésszerű 

használata). Hajápolás, kéz- és lábápolás. 

1. Testápolás. 

   

2. Jó megjelenés, ápoltság.  2.Egyszerű esetben önmagát ellátni. 

3. Ruhaválogatás az évszaknak megfelelően. 2. A ruhadarabok csoportosítása és felsorolása 

megadott szempontok alapján. 

3. Reális, megvalósítható igényt kialakítani az 

öltözködéssel kapcsolatban 

4. Divat, a divat változásai. 3. Beszélgetés a divatról, milyen divatos 

ruhadarabok alkotják a mai fiatalok ruhatárát, a 

divat változásai. 

4. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit 

kell tennie.  

5. Saját ruhanemű gondozása, ruhajavítás. 4. Régi és mai fényképek nézegetése, az ott 

látott alakok öltözetének megbeszélése. 

 

6. Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok 

hatása, öblítés fázisai (zokni, zsebkendő, 

fehérnemű). 

5. Beszélgetés a jó megjelenésű, jól öltözött 

emberről. Sminkelés.  

6. Fehérnemű, zokni, zsebkendő kézi mosása 

5. Irányítással előkészíteni a mosást, ismerni a 

mosószerek hatásait, az öblítés fázisait. 

7. Személyes környezete gondozása. 7. Kisebb javítások elvégzése (pl. 

gombfelvarrás, fércelés, tűbefűzés, szegőöltés). 

8. Szerepjáték – „Divatbemutató” .  

6. Kultúrtörténeti ismeretét fejleszteni. 

  

8.Irányítással a terem, konyha, műhely 

kitakarítása a nagytakarítás műveleteinek 

alkalmazásával, eszközhasználat. 

9. Eddig tanult tevékenységek alapján a 

különböző helyiségek nagytakarításához 

szükséges munkafolyamatok gyakorlása. 

7. Alkalmazni a nagytakarítás műveleteit 

Fogalmak: Tisztálkodással kapcsolatos eszközök. divat, modell, divattervező, márka korosztályok, korszakok, smink és ápoltság, borotválkozó 

eszközök. borotválkozás, áztatás, mosás, öblítés, teregetés, szájszag, testszag, dezodorálás, Az eddig használt fogalmak bővítése a nagytakarításra 

vonatkozóan. 
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2. Témakör: Háztartás Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 60 

Nevelési fejlesztési cél:  
1.Kiválasztani és használni a munkának megfelelő eszközöket és gépeket. 

2.Munkát kitartóan végezni. 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Balesetvédelmi ismeretek, és a balesetek 

megelőzése. 

1. Szerepjáték: balesetveszélyes helyzetek 

szimulálása, teendők baleset esetén. 

2. A már ismert tevékenységek gyakorlása, 

szükség szerinti alkalmazása. 

3. A balesetek elkerülésének fontossága. 

1. Törekedni a balesetek-megelőzésére. 

2. Konyhai munkák: 

a. A konyha berendezése, a 

berendezések funkciója, rendeltetésszerű 

használata. 

b. Irányítással a megfelelő eszközök, 

konyhai gépek kiválasztása. 

c. Egyszerű ételek, saláták, édességek, 

sütemények készítése. 

d. Konyhai gépek szakszerű 

használatának módja (fokozódó 

önállósággal). 

e. Mikrohullámú készülék használata, 

ételmelegítés. 

f. A konyha tisztántartása, az 

élelmiszerek higiénikus kezelése. 

4. Ismerkedés a tűzhellyel, mosogatóval, 

hűtőszekrénnyel, mikro- hullámú sütővel. 

5. Tárolás a konyhában (élelmiszer 

alapanyagok, edények). 

6. Tevékenység során eddig tanult kisgépek 

használata fokozott önállósággal (turmixgép, 

kenyérpirító, habverő, hámozó kés). 

2. Kiválasztani a munkának megfelelő 

eszközöket és gépeket. 

 

3. Fürdőszoba és toalett tisztántartása és 

rendeltetésszerű használata. 

7. A tisztaság fontossága, és ennek 

tudatosítása, tisztítószerek használatának 

szabályai (maró anyagok, fertőtlenítő szerek). 

3. Adott munkát kitartóan végezni. 

4. Háztartási munkák: 

a. Mosogatás. 

8. Egyszerűbb munkafolyamatok 

elvégzése a textilek gondozása során, a 

biztonságos munkavégzés (mosáshoz ruhák 

4. Önállóan teríteni, mosogatni, törölgetni, 

rendet rakni, a használt készülékek funkcióját 

és használatát ismerni. 
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b. Mosás. Szárítás (nagyobb terjedelmű, 

eltérő tulajdonságú ruhanemű). 

c. Vasalás. 

d. Ruhanemű tárolásának módja 

(védelem a portól, kártevőktől – ruhamoly). 

szétválogatása, kézi- és gépi mosás, teregetés, 

hajtogatás, vasalás). 

9. 11. Egyszerűbb munkafolyamatok 

elvégzése, a biztonságos 

munkavégzés feltételei (mosáshoz ruhák 

szétválogatása, kézi- és gépi mosás, teregetés, 

hajtogatás, vasalás, vízhőmérséklet, vasaló 

hőmérséklete). 

 

 

5. Ruhaneműit kíméletesen használni és 

gondozni. 

5. Textilmunkák. 

a.  Varrás, hímzés, díszítő eljárások 

(gyöngyfűzés, kötés, 

 horgolás) megismerése. 

b. Kisebb javítások elvégzése (gombfelvarrás, 

fércelés, 

 tűbefűzés, szegőöltés). 

10. Képek, prospektusok, használati 

utasítások értelmezése. 

11. Képek, prospektusok, használati 

utasítások gyűjtése, kézimunka megismerése, 

alapöltések, egyszerű munkafolyamatok 

megismerése, gyakorlása, kisebb darabok 

elkészítése. 

 

6. Dekoráció, alkalmi csomagolás, ünnepi 

készülődés a személyes 

 megjelenésben és a környezetben. 

 

12. Eddigi tevékenységek gyakorlása, 

szükség szerinti elemi alkalmazása. 

13. Az alkalomnak megfelelő eszközök és 

anyagok változatos alkalmazása (farsangi, 

karácsonyi, iskolai rendezvény, születésnapi, 

anyák napi ünneplés, vendéglátás,). 

6. Szabadidejét hasznosan eltölteni, az 

elkészült munkadarabnak örülni. 

Fogalmak: Eddigi fogalmak használata, bővítése: szakácskönyv, hozzávalók, mértékek, mérőeszközök. maró anyag, fertőtlenítés, hőfok, éget, 

perzsel, gőzölés, kártevő, vegyszer 
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3. Témakör: Gondozási feladatok Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél: Az elemi segítségnyújtás módjait ismerni. 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Teendők beteglátogatás során a kórházban, 

betegszobában, otthon. 

1. Szituációs gyakorlatok: segítség kérése, 

telefonálás, társalgás különböző korosztályok 

tagjaival (viselkedés orvosi vizsgálat és 

kórházi látogatás során, látogatás idősek 

otthonában, ajándékozás, kedveskedés a 

gondozottaknak). 

1. Családjában beteget ápolni könnyebb 

betegség esetén. 

 

2. Csecsemőápolási ismeretek (fokozott 

figyelem, az utasítások betartása). 

2. Szerepjáték: csecsemőápolás (fürdetés, 

etetés, öltöztetés, sétáltatás). 

  

2. A csecsemők ápolását, gondozását 

megtanulni. 

3. Idősgondozással kapcsolatos feladatok.  3.Félelmét leküzdeni. 

4. Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, 

ájulás, vérzés, epilepsziás roham). 

3. Beszélgetés, filmek megtekintése. 4. Az elemi segítségnyújtás módjait ismerni. 

5. Teendők baleset esetén.  5. Cselekvéssorokat ismerni (elmondani), 

melyek a betegápolás során előfordulnak. 

 

6. Az egészségügyi ellátórendszer 

megismerése. 

Orvosi rendelők felkeresése, vizsgálatok, 

szűrések céljának tudatosítása, az egészség 

megőrzése is állandó odafigyelést igényel, 

teendők ennek megfelelően (védőoltás, 

szűrővizsgálatok, tüdőszűrés, vércukormérés). 

 

Fogalmak: lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás, pihenés, munka, sport, ájulás, görcs, roham, segélykérés, 

telefonálás, orvosi utasítás, látogatás, ápolás, rászorultság, gyógyszerekkel kapcsolatos ismeretek 
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4. Témakör: Vásárlás - Fogyasztóvédelem Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 40 

Nevelési fejlesztési cél:  
1. Vásárlásokat megtervezni a vágyak és a lehetőségek mérlegelésével. 

2. A fizetéssel kapcsolatos ismeretek bővítése. 

3. Szavatosság fogalmának értelmezése. 

4. Személyre szóló ajándékot készíteni (alkalom szerinti csomagolás, átadás). 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. A konyhai tevékenységekhez szükséges 

áruk megvásárlása, fokozódó önállósággal. 

1. Áruk megkeresése és a megfelelő 

kiválasztása a meglévő kínálatból valós 

helyzetben. 

2. Tárolás hűtőszekrényben (romlandó, 

eltartható). 

 

2. Vásárlás közben figyelembe veendő 

szempontok tudatosítása. 

3. Ismert üzletben egyéni vásárlás 

megbeszélés alapján lehetőleg önállóan 

(bevásárló lista, költségvetés). 

4. Tanulmányi séta, vásárlás, különböző 

típusú üzletekben. 

 

5.A fizetéssel kapcsolatos ismeretek bővítése. 

1. Körültekintően vásárolni. 

3.Szavatosság az árucikkeken, eltarthatóság 

módja. 

6. A szavatosság fogalmának értelmezése.  

7. Jelzések megkeresése és értelmezése 

(összetétel, szavatosság, ár). 

 

4. Eltérő árucikkek vásárlása. 8. Eligazodás az árucsoportok között, 

csoportosítás, válogatás. 

 

5. A vásárlás megtervezése, üzlet 

kiválasztása. 

9. A vásárolt termékek praktikus, előrelátó 

szállítása. 

10. Cipő, ruhanemű, ajándék vásárlása 

(bevásárló lista, költségvetés, méret, célszerű 

szín, anyag kiválasztása), csomagolás. 

11. A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, 

közlekedéssel kapcsolatos fogalmak további 

2. Egyéni szint alapján egy vagy néhány 

dolgot önállóan vásárolni. 
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bővítése (csarnok, piac, kisebb- és nagyobb 

bevásárló helyek, raktáráruházak, 

prospektusok, szórólapok árai és a valóságos 

árukon lévő tájékoztatók, üzletház, raktár, 

éjjel- nappal nyitva, nyitva tartás, pénztár, 

polc, gondola, reklám, plakát, ár, számla, 

visszajáró, szatyor, nehezebb-könnyebb). 

 

6. Viselkedési formák alkalmazása, 

közlekedés. 

12. A reklamáció, panasz lehetőségeinek 

megismerése. 

13. Szerepjáték. 

 

 

Fogalmak: A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak további bővítése. Tárolási fogalmak bővítése. 

szavatosság, dátum, jelzés, 
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5. Témakör: Piktogramok értelmezése Tantárgy: Életvitel és 

gyakorlat 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Árucikkek jelzéseit összegyűjteni, értelmezni. A piktogramok 

jelzéseit megérteni, és tudatosítani, hogy az egészség megőrzése érdekében szükséges figyelembe venni (szavatosság, összetétel) azokat. 

Ismeretek: Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Élelmiszereken található jelek.  1. Jelzéseket és az azokban rejlő 

információkat felismerni. 

2. Tisztítószereken található jelek. 1. Értelmezés, alkalmazás, gyűjtés 

magyarázat, csoportosítás. 

 

2. Ismeretlen jelzésre rákérdezni, annak 

jelentését megismerni.  

3. Ruhaneműkön található jelzések.   

4. Tartós fogyasztási cikkeken található 

jelzések értelmezése (pl. szállítás módja, 

üzembe helyezés). 

2. Tanulmányi sétán eltérő árucikkeken lévő 

jelzések megfigyelése, ismerős jelzések 

keresése, értelmezése. 

3. A jelzéseket megfelelően csoportosítani. 

5.  A környezetben megtalálható rajzos 

utasítások és rövid feliratok értelmezése 

(utcai tájékoztató jelzések, postai, 

kórházi, gyógyszertári, játszótéri, különböző. 

munkahelyi, szórakozóhelyekhez 

kapcsolódó). 

3. Egyszerű rajzos feladatlapot megoldani.  

4. Megadott jelzés megkeresése ismeretlen 

környezetben. 

4. Figyelembe venni minél több ismert 

jelzést. 

Fogalmak: mélyhűtött élelmiszer, levespor, ételízesítők, konzerv, csomagolóanyag. fém, üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, összetétel, 

alapanyag, természetes szál, műszál, kártevők, védelem, vegyszeres tisztítás, csomagolás, törékeny, üzembe helyezés, állítva szállítható, felirat, 

tábla, címke, jelzés, tilos, javasolt, szabályos használat, büntetés, maró anyag 
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I.2.6 [Új] Gyakorlati képzés előkészítése 9. évfolyam 

        (Egyéb) 
 

Cél és feladat: 

A gyakorlati képzés előkészítése tantárgy célja a fiatalok megismertetése a munka világával, a 

felnőttkori munkavégzés lehetőségeinek feltárása, a munkatevékenységek elsajátítása iránti 

igény kialakítása. A tantárgy tanulása során a diákok megismerkednek a környezetükben 

előforduló munkakörökkel, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges képességekkel, 

munkakörnyezettel, eszközökkel, elvárásokkal. Elsődlegesen fontos a tanulók számára 

pályaválasztásukhoz kapcsolódóan a képességeikhez, érdeklődésükhöz és lehetőségeikhez 

illeszkedve és az intézményi kínálatot figyelembe véve a megfelelő munkatevékenységek 

kiválasztása és a minél önállóbb életvezetést lehetővé tevő életpálya tervezése. A tanulók 

megismerkednek a gyakorlati évfolyamok feladathelyzeteivel, bővülnek a 

munkatevékenységek körében eddig szerzett ismereteik, kialakul a munkavégzéshez szükséges 

motiváció, fejlődik a társadalmi munkamegosztásban elérhető helyük iránti igény. A tanuló 

magatartásában éretté válik a csoportos munkavégzés szabályrendszerének, a munkatársi 

kapcsolat, a munkavezető és alkalmazott viszonyának megismerésére. A tanuló a tantárgy 

tanulása során megismerkedik a munkavállaláshoz kapcsolódó adminisztrációs 

kötelezettségekkel, a munkaidő és pihenőidő rendjével, a munkavállalással együtt járó 

kötelezettségekkel és jogkörökkel, a segítségkérés eszközeivel. 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelés területén támogatja az etikus munkahelyi, tanműhelyi viselkedés 

szabályainak megismerését, a munkafeladatok elosztásának igazságos szempontjait, a vállalt 

feladatok végrehajtási és befejezési igényének erősödését. 

 

Önismeret és társas kultúra területén a tanuló számára egyértelművé válik egyéni 

életlehetőségének formája, kirajzolódik a minél önállóbb, támogatott életvitelnek, egyszerű 

munkafeladatok végrehajtásának és munkatevékenység vállalásának lehetősége. A tanuló 

képessé válik csoportban végzett munkatevékenység folytatására, erősödik önbizalma a 

gyakorlati tevékenységek sikeres elvégzése iránt. A testi és lelki egészségre nevelés terén a 

felnőtt élet tevékenységeire történő felkészülés erősíti önértékelését, lelki egyensúlyát a felnőtt 

lét megélésének érzésével. A tanuló tapasztalatai és ismeretei bővülnek a társadalmi és 

munkahelyi munkamegosztás és munkahelyi kapcsolatok, kötelezettségek terén, különös 

tekintettel a munkahelyi óvó- és védőintézkedések betartásának fontossága szempontjából. 

Tantárgy: Gyakorlati képzés előkészítése 9. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. A munka világa, pályaválasztás 20 

2. Tájékozódás a munkavégzés területeiről 20 

3. Fiatal felnőttek életvezetése, munkatársi kapcsolatai 32 

 Összesen: 72 
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Évfolyam: 9. 

1. Témakör: A munka világa, pályaválasztás Tantárgy: Gyakorlati 

képzés előkészítése 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: 

 A feladat - munkavégzés minőségét, idejének hosszát, tempóját az egyéni képességeknek megfelelő mértékben javítani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A tanulás és munka közötti hasonlóság és 

különbség. 

Felnőttek és tanulók hétköznapjainak 

feldolgozása, beszélgetés, szerepjáték 

keretében. 

Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés 

természetes és fontos örömforrás, az életkor 

növekedésével a felnőtté válás során.  
A munka világát rendezetten látni 

Az érdemjegy, bizonyítvány és fizetés 

értelme, jelentése. 

Összehasonlítás. az iskolai és a felnőtt életben 

végzett tevékenység értékelése között. 

Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés 

természetes és fontos örömforrás, az életkor 

növekedésével a felnőtté válás során. 

A feladatvégzés, a munkatevékenység 

idejének növelése. 

Gyakorlati feladatok megoldása a ráfordított 

idő növelésével. 

Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés 

természetes és fontos örömforrás, az életkor 

növekedésével a felnőtté válás során. 

A feladat, munka, minőségének javítása. Reális értékelés. Erősségek és hiányosságok felismerése 

önmagában 

Tanulás és munka, képességek és 

pályaválasztás közötti összefüggés. 

Valamilyen, a csoportnak és a jövőbeni 

modul tanulásnak megfelelő gyakorlati 

tevékenység (szövés, gyöngyfűzés, 

kézimunka)  

A munka világát rendezetten látni. Ismerni és 

elmondani a leggyakoribb foglalkozásokban 

magát, a végzett tevékenységet. 

Tehetség, lehetőség, szorgalom, kitartás 

kérdése. 

Ki miben tehetséges, beszélgetés. Feladatlapok 

feldolgozása kérdés, felelet típusú beszélgetés 

keretében. 

Erősségek és hiányosságok felismerése 

önmagában 

Önismeret Önértékelés, beszélgetés. Önértékelő 

feladatlapok kitöltése, megbeszélése. 

Erősségek és hiányosságok felismerése 

önmagában 

Az egyes foglalkozáshoz szükséges 

tulajdonságok számbavétele, hiányok 

regisztrálása, célkitűzés. 

A meglévő és hiányzó tulajdonságok listázása 

egyes szakmák szerint (pl.: kézügyesség, 

pontosság, kitartás, felületesség, rossz látás, 

Rendezetten látni a munka világát. 
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stb.) 7. „Amerikából jöttem“ pantomim játék 

alkalmazása. 

Nemek közötti fizikai és életfeladatbeli 

különbségek viszonya a pályaválasztáshoz. 

Családról hozott fényképek nézegetése és 

beszélgetés a családtagok feladatairól. 

Különbségek felismerése 

A munka nehézsége és öröme. Beszélgetés a sikerről, kudarcról, szerepjáték. Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés 

természetes és fontos örömforrás, az életkor 

növekedésével a felnőtté válás során. 

A munka és munkabér. Fizetés megbeszélése. Rendezetten látni a munka világát 

A munka és pihenés harmonikus egysége. Aktív pihenés, kikapcsolódás, munkaidő. Önállóan elfoglalni magát.  

Megérteni, hogy mindenkinek szüksége van 

pihenésre (szüleinek is). 

 

Fogalmak: hétköznap, munkanap, munkaszüneti nap, ünnepnap, fizetés, munkabér, bevétel, jövedelem, kiadás, jutalom, oklevél, kitüntetés, 

bizonyítvány, minőség, mennyiség, tempó, hibás, hibátlan, gondos, összecsapott, sikeres, sikertelen, hanyag, lelkiismeretes, figyelem, pontosság, 

igényesség, szorgalom, kitartás, siker, hibázás, tökéletlenség, egyéni különbözőségek, adottságok, alkalmasság, fejlődés, nemekre jellemző 

feladatok, foglalkozások, életfeladatok, kifáradás, pihenés, nyugalom, önálló, elfoglaltság, segítség, megelégedettség. 

 

 

  



664 
 

Évfolyam: 9. 

2. Témakör: Tájékozódás a munkavégzés területeiről Tantárgy:Gyakorlati 

képzés előkészítése 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: 
A kapott feladatot határidőre elkészíteni.  
Tudatosan készülni a felnőtt létre és a munkavállalásra. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Eszközhasználat, kézügyesség fejlesztése, 

kisebb darabok elkészítése egyre nagyobb 

önállósággal (gyöngyfűzés, varrás, kötés, 

agyagozás, stb.). 

Több-kevesebb segítséggel önállóan feladatot 

végezni. 

Kitartó, elfogadható munkát végezni. 

Az intézményben meglévő munkahelyek, 

tevékenységek feltérképezése. 

Séta az intézmény működését biztosító 

helyiségekben, műhelyekben.  

Az ott dolgozó felnőttek munkájának 

megismerése.  
Kérdések alapján adatgyűjtés (mi a feladata, 

milyen eszközöket használ, milyen 

képességekre van szüksége munkájához?). 

 

A munkáról pozitív képet kialakítani. 

A számba vett munkahelyeken rövidebb idő 

eltöltése. 

Az intézményben dolgozó felnőttek 

munkájának megismerése.   

Az intézményben lévő munkahelyeken adott 

idő eltöltése aktív munkával (lehetőség 

szerint erőfeszítést igénylő, tényleges 

munkát végezzen a tanuló). 

Kitartó, elfogadható munkát végezni 

A tapasztalatokról szóbeli beszámoló a 

társaknak. 

A munkatevékenységek megfigyelése 

közben, milyen feladatokat látott, milyen 

eszközöket használtak.  

Alakítani az önismeretet 

Közvetlen környezetében lévő felnőttek 

munkájának megismerése. 

Saját környezetből adatgyűjtés, a 

tapasztalatok megbeszélése. 

Aktívan készülni a feladatra. 

A megismert foglalkozások rendszerezése a 

szükséges képességek szerint (pl. jó 

Tablók készítése, beszélgetés a 

munkahelyekről, foglalkozásokról. 

A feladatra készülni, és aktívan részt venni a 

gyűjtőmunkában.  
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kézügyességre van szüksége, gyorsaságot 

igényel stb.) egyéni alkalmasság mérlegelése. 

Alakítani az önismeretet 

 

Mi szeretnék lenni? Milyen munkát szeretnék 

végezni? 

Munkahelyek, foglalkozások számbavétele, 

rendszerezése. 

Foglalkozások és képességek egymás mellé 

rendelése.  
Önértékelés. 

Összehasonlítás, mérlegelés 

A munkáról pozitív képet kialakítani. 

Tanulmányi kirándulások különböző 

munkahelyek megtekintésére (pl. kertészet, 

üzlet, stb.). 

A látottak megfigyelése, megbeszélése. A munkáról pozitív képet kialakítani. 

Az intézményben folyó munkavállalói 

program megismerése, a program 

résztvevőivel beszélgetés. 

Tablók készítése, beszélgetés a 

munkahelyekről, foglalkozásokról 

A munkáról pozitív képet kialakítani 

Fogalmak: Az elvégzett munkafolyamatok és eszközök megnevezése. A felmerülő ismeretlen kifejezések, fogalmak tisztázása. Felmerülő fogalmak 

tisztázása. Teljesítmény, kitartás, következmény, a megismert fogalmak tisztázása. Intézményünkben megfigyelhető munkahelyek, munkatevékenységek:: 

mosoda, varroda, uszoda, iroda, konyha, takarítás, karbantartás, porta, orvosi szoba. 
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Évfolyam: 9. 

3. Témakör: Fiatal felnőttek életvezetése, munkatársi kapcsolatai Tantárgy: Gyakorlati 

képzés előkészítése 

Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: 

A legfontosabb társadalmi elvárásokat, normákat megérteni, és a különféle kapcsolatokban megfogalmazni. 

Véleményt, alkotni a helyes és helytelen viselkedésről. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Munkaalkalmasság. Munkatevékenységek gyűjtése, 

csoportosítása: képes elvégezni, nem képes 

elvégezni. 

Szerepjáték, orvosi vizsgálat. 

Önismeretét fejleszteni.  

Képességeit megismerni, jó és rossz 

tulajdonságok között dönteni 

A munkavállaláshoz szükséges feltételek 

számbavétele: alkalmasság, életkor, egészségi 

állapot, erőnlét, szükséges okmányok 

(bizonyítvány, személyi igazolvány, TAJ 

kártya, adókártya).  
Munkaszerződés, bér, utasítások elfogadása. 

Munkatevékenységek gyűjtése, 

csoportosítása: képes elvégezni, nem képes 

elvégezni.  

Okmányok megismerése. 

 

A tananyagot megérteni. 

Alá- és fölérendeltség a munkahelyen 

kötelességek és jogok. 

Beosztott – vezető számára előírt 

kötelességek és jogok megismerése. 

Ismerje az elvárt munkahelyi viselkedés 

szabályait. 

A munkahelyi beilleszkedéshez fontos 

tulajdonságok megnevezése.  

Munkatársak elfogadása, alkalmazkodás 

egymáshoz. 

Segítőkész, hanyag, szorgalmas, tiszteletlen, 

nagyhangú, pontos stb.. a hasznos és 

kerülendő tulajdonságok kiválasztása, 

megbeszélése. 

Szerepjáték: új munkatárs befogadása, 

beilleszkedés idegen közegben (viselkedés, 

öltözködés). 

Ismerje az közösségi viselkedés szabályait. 

Rokonság - baráti viszony – kollegiális 

viszony, szerelmi viszony (rokoni, baráti, 

szerelmi, munkatársi kapcsolatok) jellemzői.  
Normák, elvárások, életkori különbségek a 

fenti kapcsolatokban. 

A kapcsolatok tartalmának megbeszélése, 

szerepjáték. 

Beszélgetés a különbségekről. 

Fogadja el önmagát és társait is 

gyengeségeivel együtt is.  

Tudatosítani, hogy rokonai között kell egy 

bizalmasának lenni, akinek elmondja titkait, 

félelmeit, akinek kikéri tanácsát. 
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 Sorolja fel és csoportosítsa azokat az 

embereket, akiket jól ismer, a hozzájuk 

fűződő kapcsolata alapján. 

 

Kamaszok és fiatal felnőttek közötti életviteli 

eltérések: fizikai szempontból, 

kötelezettségek, szórakozás, kapcsolatok 

mélysége terén. 

Kamaszok és fiatal felnőttek érzelmi világa és 

személyisége közötti eltérések. 

Beszélgetés, szerepjáték 

Segítőkész, hanyag, szorgalmas, tiszteletlen, 

nagyhangú, pontos stb.. a hasznos és 

kerülendő tulajdonságok kiválasztása, 

megnevezése. 

Aktívan vegyen részt szerepjátékokban. 

Önismeretét fejleszteni. 

Út a felelős gondolkodásig, a jövőbeni 

életfeladat függvényében. 

Kamaszok és felnőttek irreális és reális 

vágyai és céljai. 

Beszélgetés az iskolai élet utáni változásokról Megismerni a felnőtt lét társadalmi 

szabályait. 

Képességbeli korlátok felismerése elfogadása. Beszélgetés különböző 

munkatevékenységekhez szükséges 

képességekről. 

Munkatevékenységek gyűjtése, 

csoportosítása: képes elvégezni, nem képes 

elvégezni. 

Önismeretét fejleszteni. 

Saját reális elvárások, vágyak 

megvalósulásához szükséges aktív 

tevékenységek rendszerezése. 

Beszélgetés, rendszerezés 

Munkatevékenységek gyűjtése, 

csoportosítása: képes elvégezni, nem képes 

elvégezni. 

Önismeretét fejleszteni, önmagát és társait 

elfogadni erősségeivel és gyengeségeivel 

együtt. 

Fogalmak: Képes vagyok rá, ill. nem tudom. Kötelező, kötelesség fogalmak tisztázása. Jog, jogosult, jogszerű fogalmak tisztázása. A 

tulajdonságok tartalmának tisztázása. TAJ–szám, adóazonosító jel, testi fejlettség, fizikai erőnlét, egészséges életmód, tanulás, munka,szabadidő, 

kapcsolatok, kötődések váltakozása, tartóssága, egoizmus kérdése, jól-, rosszul esik, én és a másik, sértődés, megbocsátás, összeveszés, 

kibékülés, egymás szabadsága. Önismeret. A megvalósítható cél és a sikerélmény összefüggése. Emberek szerethetősége nem függ 

gazdagságuktól, tehetségüktől. Rokonság, barátság, szerelem, munkatárs, (kolléga) osztálytárs, osztályközösség, társaság, szurkolók, rajongók, 

társasági ember, magányos ember, buli, ismerkedés színterei, rokonszenv, ellenszenv, idegen különféle csábításai, bizalom. 
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[Új] Gyakorlati képzés előkészítése 10. évfolyam 

        (Egyéb) 

 
 
Heti óraszám: 2 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. A munka világa, pályaválasztás 20 

2. Tájékozódás a munkavégzés területeiről 20 

3. Fiatal felnőttek életvezetése, munkatársi kapcsolatai 32 

 Összesen: 72 
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Évfolyam: 10. 

1. Témakör: A munka világa, pályaválasztás Tantárgy: Gyakorlati 

képzés előkészítése 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: 

 A feladat - munkavégzés minőségét, idejének hosszát, tempóját az egyéni képességeknek megfelelő mértékben javítani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A tanulás és munka közötti hasonlóság és 

különbség. 

Felnőttek és tanulók hétköznapjainak 

feldolgozása, beszélgetés, szerepjáték 

keretében. 

Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés 

természetes és fontos örömforrás, az életkor 

növekedésével a felnőtté válás során.  
A munka világát rendezetten látni 

Az érdemjegy, bizonyítvány és fizetés 

értelme, jelentése. 

Összehasonlítás. az iskolai és a felnőtt életben 

végzett tevékenység értékelése között. 

Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés 

természetes és fontos örömforrás, az életkor 

növekedésével a felnőtté válás során. 

A feladatvégzés, a munkatevékenység 

idejének növelése. 

Gyakorlati feladatok megoldása a ráfordított 

idő növelésével. 

Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés 

természetes és fontos örömforrás, az életkor 

növekedésével a felnőtté válás során. 

A feladat, munka, minőségének javítása. Reális értékelés. Erősségek és hiányosságok felismerése 

önmagában 

Tanulás és munka, képességek és 

pályaválasztás közötti összefüggés. 

Valamilyen, a csoportnak és a jövőbeni 

modul tanulásnak megfelelő gyakorlati 

tevékenység (szövés, gyöngyfűzés, 

kézimunka)  

A munka világát rendezetten látni. Ismerni és 

elmondani a leggyakoribb foglalkozásokban 

magát, a végzett tevékenységet. 

Tehetség, lehetőség, szorgalom, kitartás 

kérdése. 

Ki miben tehetséges, beszélgetés. Feladatlapok 

feldolgozása kérdés, felelet típusú beszélgetés 

keretében. 

Erősségek és hiányosságok felismerése 

önmagában 

Önismeret Önértékelés, beszélgetés. Önértékelő 

feladatlapok kitöltése, megbeszélése. 

Erősségek és hiányosságok felismerése 

önmagában 

Az egyes foglalkozáshoz szükséges 

tulajdonságok számbavétele, hiányok 

regisztrálása, célkitűzés. 

A meglévő és hiányzó tulajdonságok listázása 

egyes szakmák szerint (pl.: kézügyesség, 

pontosság, kitartás, felületesség, rossz látás, 

Rendezetten látni a munka világát. 
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stb.) 7. „Amerikából jöttem“ pantomim játék 

alkalmazása. 

Nemek közötti fizikai és életfeladatbeli 

különbségek viszonya a pályaválasztáshoz. 

Családról hozott fényképek nézegetése és 

beszélgetés a családtagok feladatairól. 

Különbségek felismerése 

A munka nehézsége és öröme. Beszélgetés a sikerről, kudarcról, szerepjáték. Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés 

természetes és fontos örömforrás, az életkor 

növekedésével a felnőtté válás során. 

A munka és munkabér. Fizetés megbeszélése. Rendezetten látni a munka világát 

A munka és pihenés harmonikus egysége. Aktív pihenés, kikapcsolódás, munkaidő. Önállóan elfoglalni magát.  

Megérteni, hogy mindenkinek szüksége van 

pihenésre (szüleinek is). 

 

Fogalmak: hétköznap, munkanap, munkaszüneti nap, ünnepnap, fizetés, munkabér, bevétel, jövedelem, kiadás, jutalom, oklevél, kitüntetés, 

bizonyítvány, minőség, mennyiség, tempó, hibás, hibátlan, gondos, összecsapott, sikeres, sikertelen, hanyag, lelkiismeretes, figyelem, pontosság, 

igényesség, szorgalom, kitartás, siker, hibázás, tökéletlenség, egyéni különbözőségek, adottságok, alkalmasság, fejlődés, nemekre jellemző 

feladatok, foglalkozások, életfeladatok, kifáradás, pihenés, nyugalom, önálló, elfoglaltság, segítség, megelégedettség. 
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Évfolyam: 10. 

2. Témakör: Tájékozódás a munkavégzés területeiről Tantárgy:Gyakorlati 

képzés előkészítése 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: 
A kapott feladatot határidőre elkészíteni.  
Tudatosan készülni a felnőtt létre és a munkavállalásra. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Eszközhasználat, kézügyesség fejlesztése, 

kisebb darabok elkészítése egyre nagyobb 

önállósággal (gyöngyfűzés, varrás, kötés, 

agyagozás, stb.). 

Több-kevesebb segítséggel önállóan feladatot 

végezni. 

Kitartó, elfogadható munkát végezni. 

Az intézményben meglévő munkahelyek, 

tevékenységek feltérképezése. 

Séta az intézmény működését biztosító 

helyiségekben, műhelyekben.  

Az ott dolgozó felnőttek munkájának 

megismerése.  
Kérdések alapján adatgyűjtés (mi a feladata, 

milyen eszközöket használ, milyen 

képességekre van szüksége munkájához?). 

 

A munkáról pozitív képet kialakítani. 

A számba vett munkahelyeken rövidebb idő 

eltöltése. 

Az intézményben dolgozó felnőttek 

munkájának megismerése.   

Az intézményben lévő munkahelyeken adott 

idő eltöltése aktív munkával (lehetőség 

szerint erőfeszítést igénylő, tényleges 

munkát végezzen a tanuló). 

Kitartó, elfogadható munkát végezni 

A tapasztalatokról szóbeli beszámoló a 

társaknak. 

A munkatevékenységek megfigyelése 

közben, milyen feladatokat látott, milyen 

eszközöket használtak.  

Alakítani az önismeretet 

Közvetlen környezetében lévő felnőttek 

munkájának megismerése. 

Saját környezetből adatgyűjtés, a 

tapasztalatok megbeszélése. 

Aktívan készülni a feladatra. 

A megismert foglalkozások rendszerezése a 

szükséges képességek szerint (pl. jó 

Tablók készítése, beszélgetés a 

munkahelyekről, foglalkozásokról. 

A feladatra készülni, és aktívan részt venni a 

gyűjtőmunkában.  
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kézügyességre van szüksége, gyorsaságot 

igényel stb.) egyéni alkalmasság mérlegelése. 

Alakítani az önismeretet 

 

Mi szeretnék lenni? Milyen munkát szeretnék 

végezni? 

Munkahelyek, foglalkozások számbavétele, 

rendszerezése. 

Foglalkozások és képességek egymás mellé 

rendelése.  
Önértékelés. 

Összehasonlítás, mérlegelés 

A munkáról pozitív képet kialakítani. 

Tanulmányi kirándulások különböző 

munkahelyek megtekintésére (pl. kertészet, 

üzlet, stb.). 

A látottak megfigyelése, megbeszélése. A munkáról pozitív képet kialakítani. 

Az intézményben folyó munkavállalói 

program megismerése, a program 

résztvevőivel beszélgetés. 

Tablók készítése, beszélgetés a 

munkahelyekről, foglalkozásokról 

A munkáról pozitív képet kialakítani 

Fogalmak: Az elvégzett munkafolyamatok és eszközök megnevezése. A felmerülő ismeretlen kifejezések, fogalmak tisztázása. Felmerülő fogalmak 

tisztázása. Teljesítmény, kitartás, következmény, a megismert fogalmak tisztázása. Intézményünkben megfigyelhető munkahelyek, munkatevékenységek:: 

mosoda, varroda, uszoda, iroda, konyha, takarítás, karbantartás, porta, orvosi szoba. 
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Évfolyam: 10. 

3. Témakör: Fiatal felnőttek életvezetése, munkatársi kapcsolatai Tantárgy: Gyakorlati 

képzés előkészítése 

Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: 

A legfontosabb társadalmi elvárásokat, normákat megérteni, és a különféle kapcsolatokban megfogalmazni. 

Véleményt, alkotni a helyes és helytelen viselkedésről. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Munkaalkalmasság. Munkatevékenységek gyűjtése, 

csoportosítása: képes elvégezni, nem képes 

elvégezni. 

Szerepjáték, orvosi vizsgálat. 

Önismeretét fejleszteni.  

Képességeit megismerni, jó és rossz 

tulajdonságok között dönteni 

A munkavállaláshoz szükséges feltételek 

számbavétele: alkalmasság, életkor, egészségi 

állapot, erőnlét, szükséges okmányok 

(bizonyítvány, személyi igazolvány, TAJ 

kártya, adókártya).  
Munkaszerződés, bér, utasítások elfogadása. 

Munkatevékenységek gyűjtése, 

csoportosítása: képes elvégezni, nem képes 

elvégezni.  

Okmányok megismerése. 

 

A tananyagot megérteni. 

Alá- és fölérendeltség a munkahelyen 

kötelességek és jogok. 

Beosztott – vezető számára előírt 

kötelességek és jogok megismerése. 

Ismerje az elvárt munkahelyi viselkedés 

szabályait. 

A munkahelyi beilleszkedéshez fontos 

tulajdonságok megnevezése.  

Munkatársak elfogadása, alkalmazkodás 

egymáshoz. 

Segítőkész, hanyag, szorgalmas, tiszteletlen, 

nagyhangú, pontos stb.. a hasznos és 

kerülendő tulajdonságok kiválasztása, 

megbeszélése. 

Szerepjáték: új munkatárs befogadása, 

beilleszkedés idegen közegben (viselkedés, 

öltözködés). 

Ismerje az közösségi viselkedés szabályait. 

Rokonság - baráti viszony – kollegiális 

viszony, szerelmi viszony (rokoni, baráti, 

szerelmi, munkatársi kapcsolatok) jellemzői.  
Normák, elvárások, életkori különbségek a 

fenti kapcsolatokban. 

A kapcsolatok tartalmának megbeszélése, 

szerepjáték. 

Beszélgetés a különbségekről. 

Fogadja el önmagát és társait is 

gyengeségeivel együtt is.  

Tudatosítani, hogy rokonai között kell egy 

bizalmasának lenni, akinek elmondja titkait, 

félelmeit, akinek kikéri tanácsát. 
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 Sorolja fel és csoportosítsa azokat az 

embereket, akiket jól ismer, a hozzájuk 

fűződő kapcsolata alapján. 

 

Kamaszok és fiatal felnőttek közötti életviteli 

eltérések: fizikai szempontból, 

kötelezettségek, szórakozás, kapcsolatok 

mélysége terén. 

Kamaszok és fiatal felnőttek érzelmi világa és 

személyisége közötti eltérések. 

Beszélgetés, szerepjáték 

Segítőkész, hanyag, szorgalmas, tiszteletlen, 

nagyhangú, pontos stb.. a hasznos és 

kerülendő tulajdonságok kiválasztása, 

megnevezése. 

Aktívan vegyen részt szerepjátékokban. 

Önismeretét fejleszteni. 

Út a felelős gondolkodásig, a jövőbeni 

életfeladat függvényében. 

Kamaszok és felnőttek irreális és reális 

vágyai és céljai. 

Beszélgetés az iskolai élet utáni változásokról Megismerni a felnőtt lét társadalmi 

szabályait. 

Képességbeli korlátok felismerése elfogadása. Beszélgetés különböző 

munkatevékenységekhez szükséges 

képességekről. 

Munkatevékenységek gyűjtése, 

csoportosítása: képes elvégezni, nem képes 

elvégezni. 

Önismeretét fejleszteni. 

Saját reális elvárások, vágyak 

megvalósulásához szükséges aktív 

tevékenységek rendszerezése. 

Beszélgetés, rendszerezés 

Munkatevékenységek gyűjtése, 

csoportosítása: képes elvégezni, nem képes 

elvégezni. 

Önismeretét fejleszteni, önmagát és társait 

elfogadni erősségeivel és gyengeségeivel 

együtt. 

Fogalmak: Képes vagyok rá, ill. nem tudom. Kötelező, kötelesség fogalmak tisztázása. Jog, jogosult, jogszerű fogalmak tisztázása. A 

tulajdonságok tartalmának tisztázása. TAJ–szám, adóazonosító jel, testi fejlettség, fizikai erőnlét, egészséges életmód, tanulás, munka,szabadidő, 

kapcsolatok, kötődések váltakozása, tartóssága, egoizmus kérdése, jól-, rosszul esik, én és a másik, sértődés, megbocsátás, összeveszés, 

kibékülés, egymás szabadsága. Önismeret. A megvalósítható cél és a sikerélmény összefüggése. Emberek szerethetősége nem függ 

gazdagságuktól, tehetségüktől. Rokonság, barátság, szerelem, munkatárs, (kolléga) osztálytárs, osztályközösség, társaság, szurkolók, rajongók, 

társasági ember, magányos ember, buli, ismerkedés színterei, rokonszenv, ellenszenv, idegen különféle csábításai, bizalom. 
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I.2.7 [Új] Környezet és egészségvédelem 9. évfolyam 

        (Természettudomány) 
          (Természettudomány és földrajz) 

 

Cél és feladat: 

A környezet- és egészségvédelem tantárgy célja az általános iskolában elsajátított ismeretek 

koncepcionális folytatásaként tovább mélyíteni a tanulók ismereteit az emberi szervezet 

működésével kapcsolatban. A tanulók fokozatosan, egyre önállóbban figyelik meg és értékelik 

testük működését, felismerik az egészségre káros, veszélyes helyzeteket, védik egészségüket és 

ismerik a betegség esetén követendő magatartásformákat.  

 

A tantárgy kiemelten foglalkozik az egészséges életmód témakörével, a felnőtt élet 

legfontosabb természetes testi, lelki folyamataival, a kulturált megjelenés, ápoltság és 

egészségmegtartás fontosságával. A tantárgy tanítása során különösen hangsúlyos az élő és 

élettelen természeti környezet összefüggéseinek, folyamatainak elmélyítése, kapcsolatának 

dinamikája az emberi környezettel. A tantárgy tanítása során eléri, hogy a tanulók felismerjék 

mindennapi életükben az élő és élettelen környezet hatásait szervezetükre, feladataikra, 

munkájukra. 

 

A tantárgy nagy szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a természetben és az emberi 

létezésben előforduló másság megismerésében, elfogadásában. 

 

Önismeret és társas kultúra fejlesztési területen az egészséges lelki egyensúly megtartásában 

fontos szerepet játszó érzelmi, hangulati jelek felismerésében, kontrolljának alakításában. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés területén támogatja a tanuló egészséges életmódra törekvését, 

amely alapját képezi a kiegyensúlyozott felnőtt életnek és megteremti a káros szenvedélyek 

kerülésének tudatosulását. 

 

A fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési terület ismeretei bővülnek az élő és 

élettelen természet szépségeinek és egyensúlyának megismerése közben, amely hangsúlyozza 

az önálló élettér kialakításának és megóvásának igényét. 

 

A tanulók az anyanyelvi kompetenciaterületen önmaguk és környezetük megfigyelésével 

fejlődnek a szervezetet érő külső és belső hatások, igények megfogalmazásában, jelzésében. 

 

A természettudományos és technikai kompetenciaterületen mélyülnek a tanulók ismeretei a 

gyakorlatias természettudományos, különösen a mindennapi háztartásban vagy egyszerű 

munkavégzésben fontos jelenségek körében. 
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén a tanuló nyitottá válik az őt körül 

vevő környezet szépségeinek befogadására. 

 

Tantárgy: Környezet és egészségvédelem 9. évfolyam  

 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 3 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Az emberi test  30 

2. Egészségmegőrzés-Egészséges életmód  33 

3. Élő természet-Előlények és környezetük  25 

4. Élettelen környezet-Környezeti ártalmak  20 

 Összesen: 108 
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9. Évfolyam  

1. Témakör: Az emberi test Tantárgy: Környezet- és 

egészségvédelem 

Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél:  

Felismerni, (magán) megmutatni testrészeit, segítséggel a tanult belső szervek helyét. 

A betegséggel szembeni félelmet leküzdeni. 

Felnőttekhez, orvosához bizalommal fordulni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Testrészeink Három fő testrész megnevezése, bemutatása. Felismerni magán a testrészeket. 

Testünk vázrendszere, a gerinc 

 

A csontváz, a koponya, a gerincoszlop, 

bordák, és végtagcsontok megfigyelése. 

A gerinc megkeresése a csontvázon, egy 

csigolya megmutatása külön Könyvek, képek 

nézegetése 

Feladatlap megoldása 

Kérdésre kiválasztani és megnevezni a 

kérdezett csontot (csigolya, borda). 

Testünk izomrendszere Izomcsoportok megfigyelése, funkcióinak 

megbeszélése. A tanult főbb izmok 

megmutatása először szemléltetőeszközön, 

majd saját magán. 

Könyvek, képek nézegetése 

Feladatlap megoldása 

Kérdésre kiválasztani és megnevezni és 

megmutatni magán a főbb izmokat. 

A bőr Képek nézegetése, irányított beszélgetés a 

bőr feladatáról, védelmének fontosságáról. 

 

Legyenek ismeretei az egészség megóvásának 

fontosságáról. 

Belső szerveink: szív, tüdő, emésztőrendszer, 

kiválasztás, agy 

A szív helyének bemutatása magán, 

pulzusmérés, a vérnyomásmérő bemutatása. 

A tüdő helyének megmutatása, beszélgetés a 

levegő útjáról (a dohányzás káros hatása). 

Beszélgetés a táplálék útjáról és az 

emésztésről. 

Megmutatni magán a szívét, a 

vérnyomásmérőt ismerni, a vérnyomásmérést 

eltűrni. 

Ismerni, hogy a tüdő a mellkasban foglal 

helyet, a tüdőszűrésen szükség szerint részt 

venni. 
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A vesék és a húgyhólyag bemutatása 

szemléltető figurán (ábrán). 

Az agy helyének megbeszélése a 

koponyában, beszélgetés az agyról 

(gondolkodás szerve). 

Könyvek, képek nézegetése 

Feladatlap megoldása 

Segítséggel feleleveníteni a táplálék útját. 

A vesék, húgyhólyag, vizelet szerepét 

(méregtelenítés) megérteni. 

Ismerni, hogy az agy a koponyában van, 

sportolás közben a fejet óvni kell. 

Érzékszerveink és védelmük Érzékszervek (nevei, funkciói) 

csoportosítása, érzékszervek és funkciójuk 

egyeztetése. 

Beszélgetés az érzékszervekről, és azok 

védelméről (a segédeszközök funkciója, 

használata, karbantartása – szemüveg, 

hallókészülék, fogpótlás). 

Játékos gyakorlatok a fül, illetve szem 

kiiktatásával. 

Játékos feladatok végzése az érzékszervek 

működésének megfigyelésére. 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés: az 

érzékszervek védelme, az érzékszervek 

betegségei, az érzékszervek sérülését 

kompenzáló gyógyászati segédeszközök, 

azok megóvása 

Megnevezni és megmutatni érzékszerveit, 

azok kíméletes használatát, a segédeszközök 

megfelelő alkalmazását. 

Az emberi test változásai az idő múlásával Képek és makettek nézegetése a fejlődési 

folyamatról, a magzati lét megvitatása, az élet 

fontosságának megértése. 

Beszélgetés a különböző életkori szakaszok 

jellemzőiről, a sebezhetőség, és segítségre 

szorulás hangsúlyozása: - csecsemő 

tehetetlen, 

táplálásra, állandó törődésre szorul, - 

iskoláskor tanulás, edzett 

A testen megjelenő állandó változást 

tudomásul venni. 
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test, fokozódó terhelés, - felnőttkor: 

munkabírás, gondoskodás a családról és 

önmagáról, - öregkor ellátást, törődést 

igényel. 

Tablók összeállítása. 

Betegségek: szervi és fertőző betegségek Könyvek, szórólapok beszerzése, 

tanulmányozása a betegségekről, tünetek 

megbeszélése, emlékek felidézése saját 

betegségről.  

Képek, könyvek, filmek megtekintése 

Feladatlap megoldása 

Tudja megkülönböztetni a fertőző és szervi 

betegségeket. 

Orvosi ellátórendszer, háziorvosi, szakorvosi, 

kórházi betegellátás. Orvosi ügyelet, mentő 

Orvosi rendelőben tanulmányi séta, eszközök 

megtekintése, kipróbálása (vérnyomásmérés, 

vércukor vizsgálat, tüdőszűrés, stb.) 

Beszélgetés saját élmények alapján. Képek 

nézegetése szakrendelésekről, az ott folyó, 

általuk ismert vizsgálatokról, fontosabb 

vizsgálati eszközökről, a helyes 

viselkedésről. 

Képek, könyvek, filmek megtekintése 

Feladatlap megoldása 

Az orvosi beavatkozással szembeni félelmet 

leküzdeni. 

Gyógyszerek szerepe. A gyógyszerek haszna 

és veszélyei. Az öngyógyszerezés elkerülése, 

gyógyszerek tárolása. 

A gyógyszerek szedéséről pontos ismeretek 

szerzése. A használati- és orvosi utasítások 

megtartásának fontossága. 

Tudni, hogy a gyógyszereket csak az orvosi 

és gyógyszerészi utasításnak megfelelően 

szabad bevenni (mennyiségi és 

időbeli utasítások). 

Balesetvédelem-balesetek elkerülése-teendők 

baleset esetén, elsősegélynyújtás, sebkötözés. 

Veszélyes helyzetek elkerülése. Biztonságos 

sportolás és munkavégzés. 

Munkahelyi, játszótéri, háztartási és 

közlekedési balesetek megfigyelése, példák 

felelevenítése saját tapasztalatból,  

Képek, könyvek, filmek megtekintése 

Feladatlap megoldása  

Szerepjáték (baleset, telefonálás, teendők 

baleset esetén). 

Ismerni a balesetveszélyes helyzeteket, és 

tudatosan kerülni azokat. 
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Fogalmak: fej, törzs, végtagok, tüdő, szív, gyomor, belek, végbél, koponya, gerincoszlop, arckoponya, gerinc, csigolya, agykoponya, borda, 

végtag, csontok, izomszív, vérkeringés, alacsony és magas vérnyomás, tüdő, légzés, táplálkozás, emésztés, vesék, húgyhólyag, vizelet, 

méregtelenítés, agy, szem (látás), szemüveg, fül (hallás), hallókészülék, orr (szaglás), veszélyhelyzetek (füst). Magzat, 

magzatvíz, embrió, újszülött, csecsemő, fogalmak és a felmerülő megnevezések. Betegségek megnevezése, terápiák megnevezése. 

Orvosi vizsgálattal kapcsolatos fogalmak, eszközök, eljárások megnevezése. Gyógyszerezéssel kapcsolatos megnevezések és fogalmak 

(kapszula, kúp, tabletta, injekció, mérgező, veszélyes, adagolás), vérzéscsillapítás, elsősegély, veszélyes – veszélytelen – biztonságos 
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9. Évfolyam  

2. Témakör: Egészségmegőrzés - Egészséges életmód Tantárgy: Környezet- és 

egészségvédelem 

Óraszám: 33 

Nevelési fejlesztési cél: 
Tudatosítani, hogy a testi tulajdonságok változása természetes. 

Az egészség megőrzése érdekében a helyes táplálkozást és a kapcsolatos ismereteket, teendőket kívánatos szem előtt tartani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A fertőző betegségek tünetei, 

megelőzés, kezelés, gyógyítás. 

Beszélgetés az eddig tanult fertőző betegségekről s 

azok tüneteiről (láz, kiütés, hányás). 

Tudni, hogy a fertőző betegségek bizonyos 

tünetekkel járhatnak. 

Serdülőkori változások: nemek közti 

különbségek. Lányok (havi ciklus), 

fiúk (nemi érése). Lelki változások. 

Beszélgetés: - a női és férfi test különbségéről, - női 

nem, hím nem (a nemek közötti eltérések), 

hormonális változások. A felnőtt kor, testünk 

változásai. 

Fényképek válogatása adott szempontok szerint. 

Beszélgetés az érzékenységről, sértődékenységről, 

hirtelen támadt haragról (összefüggések megtalálása 

a táplálkozás, a hangulat, a közérzet között). 

Szerepjáték. 

Tudni, hogy a testi tulajdonságok változása 

természetes dolog. Tudni, hogy a menstruáció 

természetes folyamat és ilyenkor még 

nagyobb gondot kell fordítani a 

tisztálkodásra. 

Testápolás 

Testi higiénia (pattanásos bőr, 

hajzsírosodás). Fog és szájápolás. 

Hajápolás. Körömápolás- a 

körömvágás veszélyei. (Észrevenni, ha 

rendezetlen a körme és segítséget 

kérni körme levágásához.) 

Az ápolt külső feltétele az ápolt fogazat, a frissen 

mosott, szépen megfésült haj (bőrünk, hajunk 

megfigyelése, figyelemfelhívás az ápolásra). 

Látogatás illatszerboltban, fodrásznál, kozmetikai 

szalonban. 

Serdülőkori, kamaszkori tisztálkodási szokások 

felsorolása. 

Testápoló szerek felismerése, kiválasztása. 

Megismerni a legszükségesebb 

kozmetikumokat, és megtanulni azok helyes 

használatát. 
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A táplálkozás és a mozgáskultúra 

hatása az egészségre. 

Táplálkozás - zöldség és 

gyümölcsfogyasztás, tejtermékek, 

húsfogyasztás, édességek. 

Elhízás – diéta. Testedzés. 

Táplálkozási szokások. Küzdjünk az 

elhízás ellen diétával és testmozgással. 

Élelmiszerekben lévő tartósítószer 

(érzékenység feltárása, tudatosítása – 

liszt-, tejérzékenység). 

 

Képek válogatása, csoportosítása külső megjelenés 

szerint (ideális alkat, kövér, beteg, sovány), életmód 

szerint (kirándul, sportol, heverészik). Látogatás 

csarnokban, piacon, gyümölcs, zöldség 

csoportosítása a vitamin, hasznos tápanyagtartalom 

és felhasználási módok alapján. 

Tejtermékek felismerése és megnevezése 

gyakorlatban az árusító helyen, felhasználási módok, 

a fogyasztás előnyei, a termékekben lévő pozitív 

tartalom miatt. 

Húsáruk felsorolása (miből készül, húsfeldolgozás, 

konyhai 

elkészítés), a különböző húsféleségekre jellemző 

tulajdonságok (csirkehús – könnyű, nem hizlal, 

zsíros sertéshús – vigyázni kell, mert túlzott 

fogyasztása káros az egészségre stb.) csoportosítása. 

Szavatosság, elkészítési módok. 

Kedvenc ételek hozzávalói, elkészítési módja, 

ételreceptek (táplálkozási zavarok). 

Beszélgetés az édességek fajtáiról, előnyeikről, 

hátrányaikról (hízás, fogszuvasodás). 

Beszélgetés az elhízásról, gyomorrontásról. 

Az eddig tanultak átismétlése, étrend készítése. 

Az elhízás elleni gyógymódok felsorolása. 
Beszélgetés a tartósítószerről, mint veszélyforrásról 

(tartósítószer-allergia). 

 

Ismerni, hogy a jó étrend a „mindenből egy 

keveset” elven alapul. 

Irányítással összeállítani korosztályának 

megfelelő, tápláló, egészséges heti étrendet 

(reggeli, ebéd, vacsora).  
Magát és csoporttársait testalkat 

szempontjából jellemezni. 

 

Káros szenvedélyek (dohányzás, 

alkohol, bódító hatású szerek, 

játékfüggőség, testképzavarok) 

kialakulásának megelőzése. 

Beszélgetés a dohányzás, alkohol, kábítószer 

hatásairól, a túlzott gyógyszerfogyasztásról, és azok 

következményeiről.  
Plakátok, szórólapok, tájékoztató füzetek gyűjtése 

adott témával kapcsolatban. 

Tudni, hogy vannak szervezetünkre veszélyes 

anyagok, melyek fogyasztását kerülni kell. 

Ismerni, hogy a szenvedélybetegség nemcsak 

saját magukat a betegeket, hanem a 

környezetét is tönkreteszi. 
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Egészségünkre veszélyes anyagok 

tudatos kerülése. 

 

 

Gyógyszerek kettős hatása, a túlzott 

gyógyszerfogyasztás hátrányai. 

A gyógyszerek megfelelő tárolása 

(szavatosság, zárható tárlóhely). 

Séta gyógyszertárba, gyógynövényüzletbe. Plakátok, 

szórólapok, tájékoztató füzetek gyűjtése adott 

témával kapcsolatban. 

 

Tudni, hogy a gyógyszereket az előírásnak 

megfelelően kell tárolni és alkalmazni. 

Fogalmak: fertőzés, tünet, védőoltás, menstruáció (és a témával kapcsolatos fogalmak), tisztálkodás, kozmetikumok, pattanás, bőrápolás, 

arcszesz, sampon, fogkefe (krém), fodrász, körömolló, reszelő, étrend, zsírszegény táplálkozás, édesség, elhízás, edzőterem, 

testmozgás, diéta, dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer, gyógyszer, recept, gyógyszertár, patika, zöldség-gyümölcs, piac, csarnok, 

zöldséges, főzelék, nyers, párolt, sütött, főzött, vitamin, friss tej, tartós tej, hús, felvágott, nyers, főtt, sült, füstölt, friss hús, 

tartósítás, szavatosság, romlott, cukorbetegség, örömforrás, mértékletesség, étvágy, étvágytalanság, hízásra való hajlam, helyes táplálkozás, 

megelőzés, tartósítószer, konzerv allergia, természetes tartósító anyagok, természetes konzerválás 
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9. Évfolyam  

3. Témakör: Élő természet, Élőlények és környezetük Tantárgy: Környezet- és 

egészségvédelem 

Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél:  

Ismerni a növények és állatok élőhelyeit, táplálkozását, hasznát. 

Felelősséget érezni a gondozására bízott növényekért, állatokért. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Növények, állatok, emberek jellemző 

tulajdonságai (földrészeken élő emberek 

bőrszín és arcforma alapján különböznek csak 

tőlünk). 

Fotóalbumok, videók, TV műsorok 

megtekintése megfigyelési szempontok 

adásával a tapasztalatok megbeszélése, 

következtetések levonása. 

A természet sokszínűségéről ismereteket 

szerezni. 

A környezet hatása az élőlényekre, 

összefüggések felfedezése. 

Szárazföldi-, vízi életmód (édesvízi – sósvízi) 

növények és állatok legfontosabb jellemzői az 

életmód alapján. 

A föld tájainak növényei, állatai, sarkvidék, 

hegyvidék, sivatag, őserdő, stb. 

Csoportosítás, rendszerezés, következtetés: 

pl. szárazföldi: tüdővel lélegzik, vízi: 

kopoltyúval lélegzik, a tápláléknak 

megfelelő fogazat, csőr alakult ki, a 

táplálékszerzéshez szükséges alkat pl. 

zsiráfnak hosszú a nyaka, magasról kell a 

táplálékot 

legelni, vízi állatok bőre síkos, hogy az úszás 

könnyebb legyen stb. 

Tájak és jellegzetes élőlények (összefüggés az 

éghajlat és a növény- és állatvilág között). 

Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis 

segítséggel a térképen, könyvekben.  
A természet sokszínűségéről ismereteket 

szerezni. 

Tájékozódni a növények és állatok élőhelyei, 

táplálkozása, haszna körében, segítséggel 

következtetéseket levonni a növények, állatok 

életmódja alapján. 

Növények és állatok tartásának szabályai 

(hobby állatok). 

Személyes beszámolók a házi kedvencek 

tartásáról. Képek készítése, gyűjtése adott 

témákra, az élmények megjelenítése (rajzok, 

festmények, tablók). 

Felelősséget érezni a gondozására bízott 

növényekért és állatokért. 

Az ember szerepe az élő természet 

megóvásában.  
Az ember környezetre gyakorolt hatása. 

Fotóalbumok, videók, TV műsorok 

megtekintése megfigyelési szempontok 

adásával a tapasztalatok megbeszélése, 

következtetések levonása. 

Lehetőségei szerint óvni környezete 

élővilágát 
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A környezet és az élőlények egymásra 

gyakorolt hatása. 

Tápláléklánc 

Képes „tápláléklánc” összeállítása. Képek 

készítése, gyűjtése adott témákra, az 

élmények megjelenítése (rajzok, festmények, 

tablók). 

Tájékozódni a növények és állatok élőhelyei, 

táplálkozása, haszna körében, segítséggel 

következtetéseket levonni a növények, állatok 

életmódja alapján. 

Környezetvédelem. 

Védett környezet. Nemzeti parkok. 

Környezetvédő programok. 

Tanulmányi séták (állatkert, erdő, park, 

kertészet, botanikus kert, vadas park, 

állatkereskedés, tanya, házi kert). 

A természet sokszínűségéről ismereteket 

szerezni.  
Lehetőségei szerint óvni környezete 

élővilágát. 

 

Fogalmak: bőrszín, arcberendezés, növényevő, húsevő, hasznos, kártevő, mérgező, tápláléklánc, Nemzeti park, állatvédelem, állatorvos, 

felelősség, veszély, védőoltás, haszonnövények, dísznövények, gyomnövények, gyógynövények, 

házi-, házkörüli-, erdei állatok, távoli vidékek állatai, erdők kivágása, állatok, növények kipusztulása, állatok élőhelyének megszűnése, 

túlvadászat, túlhalászat 
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Évfolyam 9.  

4. Témakör: Élettelen környezet, környezeti ártalmak Tantárgy: Környezet- és 

egészségvédelem 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: 

A tisztaságra vigyázni, környezetének védelmét, szépítését megtanulni. Alapszinten ismerni a víz szerepét a háztartásban és az élet egyéb 

területein. Környezetében tisztaságot és rendet tartani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A természet erői: víz, szél, tűz. Beszélgetés képek alapján a víz szerepéről, 

veszélyeiről életünkben (körforgás- rajzos 

feladatlap kitöltése). 

Felolvasás vagy beszélgetés kapcsán a tűz 

kultúrtörténeti vonatkozásainak 

meghallgatása. 

Tankönyv képeinek értelmezése.  

Beszélgetés a szellő – szél – orkán - szélvész 

különbségeiről. 

 

A víz éltető és romboló hatásait ismerni.. 

Tudni, hogy a szélnek különböző fokozatai 

vannak, ez lehet romboló és az embert segítő 

erő. 

Ismerni és elmondani, hogy milyen 

szabályokat kell betartani a háztartásban 

keletkező tűz megelőzésére.  
Megtanulni szűkebb- és tágabb 

környezetében tisztaságot, rendet tartani. 

 

Természeti katasztrófák, földrengés, 

vulkánok. 

Küzdelem a természet erői ellen. 

Beszélgetés a szellő – szél – orkán - szélvész 

különbségeiről. 

Beszélgetés a természeti katasztrófákról, a 

földrengés lényegének alapszintű bemutatása. 

Egy tűzhányó bemutatása képről, elemi szintű 

magyarázattal kísérve. 

Beszélgetés a természeti és az ember által 

okozott katasztrófákról. 

A tankönyv képeinek értelmezése. 

Biztonsági intézkedések a természeti 

katasztrófák elkerülése érdekében. 

Tudni, hogy vannak elemi csapások, amikkel 

szemben tehetetlen az ember, és vannak 

olyanok, aminek saját maga az okozója. 

Ismerni, hogy vannak a világnak olyan 

pontjai, ahol gyakoriak a földrengések, 

vulkánok. 

Tiszta víz (ivóvíz – szennyezett víz, a 

szennyezett víz fogyasztásának 

veszélyessége). 

Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta víz 

kritériumainak megállapítása. 

Az iható és nem iható vízre vonatkozó 

feliratokat, ábrázolásokat (az „ivóvíz” és a” 



687 
 

Tiszta levegő (légszennyezők – megelőzés). 

Tiszta környezetünk 

Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta levegő 

ismérveinek felsorolása. 

Beszélgetés, tabló készítése a víz, a levegő 

tisztán tartásáról, a szennyezés káros 

hatásairól. 

nem ivóvíz” jelző feliratokat felismerni) és a 

kapcsolatos teendőket ismerni. 

Észrevenni az elhasználódott levegőt, és 

megtanulni a szellőztetést. 

Levegőzésre alkalmas helyeket és a közelben 

lévő kirándulóhelyeket ismerni lakóhelyén. 

Megtanulni szűkebb- és tágabb 

környezetében tisztaságot, rendet tartani. 

Szelektív hulladékgyűjtés- veszélyes 

hulladékok. 

Hulladék újrahasznosítás. 

Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságáról. 

Hulladékok csoportosítása. 

Néhány példa említése az újra felhasznált 

hulladék feldolgozására. 

Beszélgetés a környezetünk tisztábbá 

tételéről, gyakorlati megfigyelés az iskolában, 

szemétszedés. 

Példák ismertetése az újra felhasznált 

hulladék feldolgozására, képek, termékek 

gyűjtése. 

A szelektív hulladékgyűjtés szabályait és 

annak fontosságát ismerni. 

Fogalmak: víz, árvíz, szellő, szél, orkán, szélvész, hurrikán, katasztrófa, földrengésjelző, földrengés, vulkán, láva, tűzhányó, 

környezetvédelem, tiszta (iható) víz, ásványvíz, esővíz, ipari víz, szennyvíz, tiszta levegő, friss és használt levegő, szellőztetés, 

légkondicionálás, mezőgazdaság, aszály, öntözés, árvíz, hóolvadás, jégeső, tűz, ősember, kemence, kályha, tábortűz, tűzvész, tűzoltás, 

tűzvédelem, karácsonyfa tűz, elektromos tűz. Természeti katasztrófák: földrengés, árvíz, tornádó, tájfun, lavina, erdőtűz, 

ciklon, szélvihar, villámcsapás, aszály, éhínség, Ember által okozott: vegyi katasztrófa, atomkatasztrófa, tűzvészek, természeti 

katasztrófák, óvintézkedések. Légszennyeződés, gőz, gáz, pára. Környezetvédelem, zöldek, aktivisták, tüntetés. Hulladékok csoportosítása, 

hulladék újrahasznosítása, papír, fém, műanyag alapú hulladékok. 
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[Új] Környezet és egészségvédelem 10. évfolyam 

        (Természettudomány) 

        (Természettudomány és földrajz) 

 
 
A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 3 óra 

 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Az emberi test  30 

2. Egészségmegőrzés-Egészséges életmód  33 

3. Élő természet-Előlények és környezetük  25 

4. Élettelen környezet-Környezeti ártalmak  20 

 Összesen: 108 
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10. Évfolyam  

1. Témakör: Az emberi test Tantárgy: Környezet- és 

egészségvédelem 

Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél:  

Felismerni, (magán) megmutatni testrészeit, segítséggel a tanult belső szervek helyét. 

A betegséggel szembeni félelmet leküzdeni. 

Felnőttekhez, orvosához bizalommal fordulni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Testrészeink Három fő testrész megnevezése, bemutatása. Felismerni magán a testrészeket. 

Testünk vázrendszere, a gerinc 

 

A csontváz, a koponya, a gerincoszlop, 

bordák, és végtagcsontok megfigyelése. 

A gerinc megkeresése a csontvázon, egy 

csigolya megmutatása külön Könyvek, képek 

nézegetése 

Feladatlap megoldása 

Kérdésre kiválasztani és megnevezni a 

kérdezett csontot (csigolya, borda). 

Testünk izomrendszere Izomcsoportok megfigyelése, funkcióinak 

megbeszélése. A tanult főbb izmok 

megmutatása először szemléltetőeszközön, 

majd saját magán. 

Könyvek, képek nézegetése 

Feladatlap megoldása 

Kérdésre kiválasztani és megnevezni és 

megmutatni magán a főbb izmokat. 

A bőr Képek nézegetése, irányított beszélgetés a 

bőr feladatáról, védelmének fontosságáról. 

 

Legyenek ismeretei az egészség megóvásának 

fontosságáról. 

Belső szerveink: szív, tüdő, emésztőrendszer, 

kiválasztás, agy 

A szív helyének bemutatása magán, 

pulzusmérés, a vérnyomásmérő bemutatása. 

A tüdő helyének megmutatása, beszélgetés a 

levegő útjáról (a dohányzás káros hatása). 

Beszélgetés a táplálék útjáról és az 

emésztésről. 

Megmutatni magán a szívét, a 

vérnyomásmérőt ismerni, a vérnyomásmérést 

eltűrni. 

Ismerni, hogy a tüdő a mellkasban foglal 

helyet, a tüdőszűrésen szükség szerint részt 

venni. 
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A vesék és a húgyhólyag bemutatása 

szemléltető figurán (ábrán). 

Az agy helyének megbeszélése a 

koponyában, beszélgetés az agyról 

(gondolkodás szerve). 

Könyvek, képek nézegetése 

Feladatlap megoldása 

Segítséggel feleleveníteni a táplálék útját. 

A vesék, húgyhólyag, vizelet szerepét 

(méregtelenítés) megérteni. 

Ismerni, hogy az agy a koponyában van, 

sportolás közben a fejet óvni kell. 

Érzékszerveink és védelmük Érzékszervek (nevei, funkciói) 

csoportosítása, érzékszervek és funkciójuk 

egyeztetése. 

Beszélgetés az érzékszervekről, és azok 

védelméről (a segédeszközök funkciója, 

használata, karbantartása – szemüveg, 

hallókészülék, fogpótlás). 

Játékos gyakorlatok a fül, illetve szem 

kiiktatásával. 

Játékos feladatok végzése az érzékszervek 

működésének megfigyelésére. 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés: az 

érzékszervek védelme, az érzékszervek 

betegségei, az érzékszervek sérülését 

kompenzáló gyógyászati segédeszközök, 

azok megóvása 

Megnevezni és megmutatni érzékszerveit, 

azok kíméletes használatát, a segédeszközök 

megfelelő alkalmazását. 

Az emberi test változásai az idő múlásával Képek és makettek nézegetése a fejlődési 

folyamatról, a magzati lét megvitatása, az élet 

fontosságának megértése. 

Beszélgetés a különböző életkori szakaszok 

jellemzőiről, a sebezhetőség, és segítségre 

szorulás hangsúlyozása: - csecsemő 

tehetetlen, 

táplálásra, állandó törődésre szorul, - 

iskoláskor tanulás, edzett 

A testen megjelenő állandó változást 

tudomásul venni. 
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test, fokozódó terhelés, - felnőttkor: 

munkabírás, gondoskodás a családról és 

önmagáról, - öregkor ellátást, törődést 

igényel. 

Tablók összeállítása. 

Betegségek: szervi és fertőző betegségek Könyvek, szórólapok beszerzése, 

tanulmányozása a betegségekről, tünetek 

megbeszélése, emlékek felidézése saját 

betegségről.  

Képek, könyvek, filmek megtekintése 

Feladatlap megoldása 

Tudja megkülönböztetni a fertőző és szervi 

betegségeket. 

Orvosi ellátórendszer, háziorvosi, szakorvosi, 

kórházi betegellátás. Orvosi ügyelet, mentő 

Orvosi rendelőben tanulmányi séta, eszközök 

megtekintése, kipróbálása (vérnyomásmérés, 

vércukor vizsgálat, tüdőszűrés, stb.) 

Beszélgetés saját élmények alapján. Képek 

nézegetése szakrendelésekről, az ott folyó, 

általuk ismert vizsgálatokról, fontosabb 

vizsgálati eszközökről, a helyes 

viselkedésről. 

Képek, könyvek, filmek megtekintése 

Feladatlap megoldása 

Az orvosi beavatkozással szembeni félelmet 

leküzdeni. 

Gyógyszerek szerepe. A gyógyszerek haszna 

és veszélyei. Az öngyógyszerezés elkerülése, 

gyógyszerek tárolása. 

A gyógyszerek szedéséről pontos ismeretek 

szerzése. A használati- és orvosi utasítások 

megtartásának fontossága. 

Tudni, hogy a gyógyszereket csak az orvosi 

és gyógyszerészi utasításnak megfelelően 

szabad bevenni (mennyiségi és 

időbeli utasítások). 

Balesetvédelem-balesetek elkerülése-teendők 

baleset esetén, elsősegélynyújtás, sebkötözés. 

Veszélyes helyzetek elkerülése. Biztonságos 

sportolás és munkavégzés. 

Munkahelyi, játszótéri, háztartási és 

közlekedési balesetek megfigyelése, példák 

felelevenítése saját tapasztalatból,  

Képek, könyvek, filmek megtekintése 

Feladatlap megoldása  

Szerepjáték (baleset, telefonálás, teendők 

baleset esetén). 

Ismerni a balesetveszélyes helyzeteket, és 

tudatosan kerülni azokat. 
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Fogalmak: fej, törzs, végtagok, tüdő, szív, gyomor, belek, végbél, koponya, gerincoszlop, arckoponya, gerinc, csigolya, agykoponya, borda, 

végtag, csontok, izomszív, vérkeringés, alacsony és magas vérnyomás, tüdő, légzés, táplálkozás, emésztés, vesék, húgyhólyag, vizelet, 

méregtelenítés, agy, szem (látás), szemüveg, fül (hallás), hallókészülék, orr (szaglás), veszélyhelyzetek (füst). Magzat, 

magzatvíz, embrió, újszülött, csecsemő, fogalmak és a felmerülő megnevezések. Betegségek megnevezése, terápiák megnevezése. 

Orvosi vizsgálattal kapcsolatos fogalmak, eszközök, eljárások megnevezése. Gyógyszerezéssel kapcsolatos megnevezések és fogalmak 

(kapszula, kúp, tabletta, injekció, mérgező, veszélyes, adagolás), vérzéscsillapítás, elsősegély, veszélyes – veszélytelen – biztonságos 
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10. Évfolyam  

2. Témakör: Egészségmegőrzés - Egészséges életmód Tantárgy: Környezet- és 

egészségvédelem 

Óraszám: 33 

Nevelési fejlesztési cél: 

Tudatosítani, hogy a testi tulajdonságok változása természetes. 

Az egészség megőrzése érdekében a helyes táplálkozást és a kapcsolatos ismereteket, teendőket kívánatos szem előtt tartani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A fertőző betegségek tünetei, megelőzés, 

kezelés, gyógyítás. 

Beszélgetés az eddig tanult fertőző 

betegségekről s azok tüneteiről (láz, kiütés, 

hányás). 

Tudni, hogy a fertőző betegségek bizonyos 

tünetekkel járhatnak. 

Serdülőkori változások: nemek közti 

különbségek. Lányok (havi ciklus), fiúk 

(nemi érése). Lelki változások. 

Beszélgetés: - a női és férfi test 

különbségéről, - női nem, hím nem (a nemek 

közötti eltérések), hormonális változások. A 

felnőtt kor, testünk változásai. 

Fényképek válogatása adott szempontok 

szerint. 

Beszélgetés az érzékenységről, 

sértődékenységről, hirtelen támadt haragról 

(összefüggések megtalálása a táplálkozás, a 

hangulat, a közérzet között). Szerepjáték. 

Tudni, hogy a testi tulajdonságok változása 

természetes dolog. Tudni, hogy a menstruáció 

természetes folyamat és ilyenkor még 

nagyobb gondot kell fordítani a 

tisztálkodásra. 

Testápolás 

Testi higiénia (pattanásos bőr, hajzsírosodás). 

Fog és szájápolás. Hajápolás. Körömápolás- a 

körömvágás veszélyei. (Észrevenni, ha 

rendezetlen a körme és segítséget kérni körme 

levágásához.) 

Az ápolt külső feltétele az ápolt fogazat, a 

frissen mosott, szépen megfésült haj (bőrünk, 

hajunk megfigyelése, figyelemfelhívás az 

ápolásra). 

Látogatás illatszerboltban, fodrásznál, 

kozmetikai szalonban. 

Serdülőkori, kamaszkori tisztálkodási 

szokások felsorolása. 

Testápoló szerek felismerése, kiválasztása. 

Megismerni a legszükségesebb 

kozmetikumokat, és megtanulni azok helyes 

használatát. 
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A táplálkozás és a mozgáskultúra hatása az 

egészségre. 

Táplálkozás - zöldség és gyümölcsfogyasztás, 

tejtermékek, húsfogyasztás, édességek. 

Elhízás – diéta. Testedzés. 

Táplálkozási szokások. Küzdjünk az elhízás 

ellen diétával és testmozgással. 
Élelmiszerekben lévő tartósítószer 

(érzékenység feltárása, tudatosítása – liszt-, 

tejérzékenység). 

 

Képek válogatása, csoportosítása külső 

megjelenés szerint (ideális alkat, kövér, beteg, 

sovány), életmód szerint (kirándul, sportol, 

heverészik). Látogatás csarnokban, piacon, 

gyümölcs, zöldség csoportosítása a vitamin, 

hasznos tápanyagtartalom és felhasználási 

módok alapján. 

Tejtermékek felismerése és megnevezése 

gyakorlatban az árusító helyen, felhasználási 

módok, a fogyasztás előnyei, a termékekben 

lévő pozitív tartalom miatt. 

Húsáruk felsorolása (miből készül, 

húsfeldolgozás, konyhai 

elkészítés), a különböző húsféleségekre 

jellemző tulajdonságok (csirkehús – könnyű, 

nem hizlal, zsíros sertéshús – vigyázni kell, 

mert túlzott fogyasztása káros az egészségre 

stb.) csoportosítása. 

Szavatosság, elkészítési módok. 

Kedvenc ételek hozzávalói, elkészítési módja, 

ételreceptek (táplálkozási zavarok). 

Beszélgetés az édességek fajtáiról, 

előnyeikről, hátrányaikról (hízás, 

fogszuvasodás). 

Beszélgetés az elhízásról, gyomorrontásról. 

Az eddig tanultak átismétlése, étrend 

készítése. 

Az elhízás elleni gyógymódok felsorolása. 
Beszélgetés a tartósítószerről, mint 

veszélyforrásról (tartósítószer-allergia). 

 

Ismerni, hogy a jó étrend a „mindenből egy 

keveset” elven alapul. 

Irányítással összeállítani korosztályának 

megfelelő, tápláló, egészséges heti étrendet 

(reggeli, ebéd, vacsora).  
Magát és csoporttársait testalkat 

szempontjából jellemezni. 
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Káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, 

bódító hatású szerek, játékfüggőség, 

testképzavarok) kialakulásának megelőzése. 
Egészségünkre veszélyes anyagok tudatos 

kerülése. 

Beszélgetés a dohányzás, alkohol, kábítószer 

hatásairól, a túlzott gyógyszerfogyasztásról, 

és azok következményeiről.  
Plakátok, szórólapok, tájékoztató füzetek 

gyűjtése adott témával kapcsolatban. 

 

 

Tudni, hogy vannak szervezetünkre veszélyes 

anyagok, melyek fogyasztását kerülni kell. 

Ismerni, hogy a szenvedélybetegség nemcsak 

saját magukat a betegeket, hanem a 

környezetét is tönkreteszi. 

Gyógyszerek kettős hatása, a túlzott 

gyógyszerfogyasztás hátrányai. 

A gyógyszerek megfelelő tárolása 

(szavatosság, zárható tárlóhely). 

Séta gyógyszertárba, gyógynövényüzletbe. 

Plakátok, szórólapok, tájékoztató füzetek 

gyűjtése adott témával kapcsolatban. 

 

Tudni, hogy a gyógyszereket az előírásnak 

megfelelően kell tárolni és alkalmazni. 

Fogalmak: fertőzés, tünet, védőoltás, menstruáció (és a témával kapcsolatos fogalmak), tisztálkodás, kozmetikumok, pattanás, bőrápolás, 

arcszesz, sampon, fogkefe (krém), fodrász, körömolló, reszelő, étrend, zsírszegény táplálkozás, édesség, elhízás, edzőterem, 

testmozgás, diéta, dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer, gyógyszer, recept, gyógyszertár, patika, zöldség-gyümölcs, piac, csarnok, 

zöldséges, főzelék, nyers, párolt, sütött, főzött, vitamin, friss tej, tartós tej, hús, felvágott, nyers, főtt, sült, füstölt, friss hús, 

tartósítás, szavatosság, romlott, cukorbetegség, örömforrás, mértékletesség, étvágy, étvágytalanság, hízásra való hajlam, helyes táplálkozás, 

megelőzés, tartósítószer, konzerv allergia, természetes tartósító anyagok, természetes konzerválás 
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10. Évfolyam  

3. Témakör: Élő természet, Élőlények és környezetük Tantárgy: Környezet- és 

egészségvédelem 

Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél:  

Ismerni a növények és állatok élőhelyeit, táplálkozását, hasznát. 

Felelősséget érezni a gondozására bízott növényekért, állatokért. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Növények, állatok, emberek jellemző 

tulajdonságai (földrészeken élő emberek 

bőrszín és arcforma alapján különböznek csak 

tőlünk). 

Fotóalbumok, videók, TV műsorok 

megtekintése megfigyelési szempontok 

adásával a tapasztalatok megbeszélése, 

következtetések levonása. 

A természet sokszínűségéről ismereteket 

szerezni. 

A környezet hatása az élőlényekre, 

összefüggések felfedezése. 

Szárazföldi-, vízi életmód (édesvízi – sósvízi) 

növények és állatok legfontosabb jellemzői az 

életmód alapján. 

A föld tájainak növényei, állatai, sarkvidék, 

hegyvidék, sivatag, őserdő, stb. 

Csoportosítás, rendszerezés, következtetés: 

pl. szárazföldi: tüdővel lélegzik, vízi: 

kopoltyúval lélegzik, a tápláléknak 

megfelelő fogazat, csőr alakult ki, a 

táplálékszerzéshez szükséges alkat pl. 

zsiráfnak hosszú a nyaka, magasról kell a 

táplálékot 

legelni, vízi állatok bőre síkos, hogy az úszás 

könnyebb legyen stb. 

Tájak és jellegzetes élőlények (összefüggés az 

éghajlat és a növény- és állatvilág között). 

Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis 

segítséggel a térképen, könyvekben.  
A természet sokszínűségéről ismereteket 

szerezni. 

Tájékozódni a növények és állatok élőhelyei, 

táplálkozása, haszna körében, segítséggel 

következtetéseket levonni a növények, állatok 

életmódja alapján. 

Növények és állatok tartásának szabályai 

(hobby állatok). 

Személyes beszámolók a házi kedvencek 

tartásáról. Képek készítése, gyűjtése adott 

témákra, az élmények megjelenítése (rajzok, 

festmények, tablók). 

Felelősséget érezni a gondozására bízott 

növényekért és állatokért. 

Az ember szerepe az élő természet 

megóvásában.  
Az ember környezetre gyakorolt hatása. 

Fotóalbumok, videók, TV műsorok 

megtekintése megfigyelési szempontok 

adásával a tapasztalatok megbeszélése, 

következtetések levonása. 

Lehetőségei szerint óvni környezete 

élővilágát 
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A környezet és az élőlények egymásra 

gyakorolt hatása. 

Tápláléklánc 

Képes „tápláléklánc” összeállítása. Képek 

készítése, gyűjtése adott témákra, az 

élmények megjelenítése (rajzok, festmények, 

tablók). 

Tájékozódni a növények és állatok élőhelyei, 

táplálkozása, haszna körében, segítséggel 

következtetéseket levonni a növények, állatok 

életmódja alapján. 

Környezetvédelem. 

Védett környezet. Nemzeti parkok. 

Környezetvédő programok. 

Tanulmányi séták (állatkert, erdő, park, 

kertészet, botanikus kert, vadas park, 

állatkereskedés, tanya, házi kert). 

A természet sokszínűségéről ismereteket 

szerezni.  
Lehetőségei szerint óvni környezete 

élővilágát. 

 

Fogalmak: bőrszín, arcberendezés, növényevő, húsevő, hasznos, kártevő, mérgező, tápláléklánc, Nemzeti park, állatvédelem, állatorvos, 

felelősség, veszély, védőoltás, haszonnövények, dísznövények, gyomnövények, gyógynövények, 

házi-, házkörüli-, erdei állatok, távoli vidékek állatai, erdők kivágása, állatok, növények kipusztulása, állatok élőhelyének megszűnése, 

túlvadászat, túlhalászat 
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10. Évfolyam 

4. Témakör: Élettelen környezet, környezeti ártalmak Tantárgy: Környezet- és 

egészségvédelem 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: 

A tisztaságra vigyázni, környezetének védelmét, szépítését megtanulni. Alapszinten ismerni a víz szerepét a háztartásban és az élet egyéb 

területein. Környezetében tisztaságot és rendet tartani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A természet erői: víz, szél, tűz. Beszélgetés képek alapján a víz szerepéről, 

veszélyeiről életünkben (körforgás- rajzos 

feladatlap kitöltése). 

Felolvasás vagy beszélgetés kapcsán a tűz 

kultúrtörténeti vonatkozásainak 

meghallgatása. 

Tankönyv képeinek értelmezése.  

Beszélgetés a szellő – szél – orkán - szélvész 

különbségeiről. 

 

A víz éltető és romboló hatásait ismerni.. 

Tudni, hogy a szélnek különböző fokozatai 

vannak, ez lehet romboló és az embert segítő 

erő. 

Ismerni és elmondani, hogy milyen 

szabályokat kell betartani a háztartásban 

keletkező tűz megelőzésére.  
Megtanulni szűkebb- és tágabb 

környezetében tisztaságot, rendet tartani. 

 

Természeti katasztrófák, földrengés, 

vulkánok. 

Küzdelem a természet erői ellen. 

Beszélgetés a szellő – szél – orkán - szélvész 

különbségeiről. 

Beszélgetés a természeti katasztrófákról, a 

földrengés lényegének alapszintű bemutatása. 

Egy tűzhányó bemutatása képről, elemi szintű 

magyarázattal kísérve. 

Beszélgetés a természeti és az ember által 

okozott katasztrófákról. 

A tankönyv képeinek értelmezése. 

Biztonsági intézkedések a természeti 

katasztrófák elkerülése érdekében. 

Tudni, hogy vannak elemi csapások, amikkel 

szemben tehetetlen az ember, és vannak 

olyanok, aminek saját maga az okozója. 

Ismerni, hogy vannak a világnak olyan 

pontjai, ahol gyakoriak a földrengések, 

vulkánok. 

Tiszta víz (ivóvíz – szennyezett víz, a 

szennyezett víz fogyasztásának 

veszélyessége). 

Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta víz 

kritériumainak megállapítása. 

Az iható és nem iható vízre vonatkozó 

feliratokat, ábrázolásokat (az „ivóvíz” és a” 
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Tiszta levegő (légszennyezők – megelőzés). 

Tiszta környezetünk 

Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta levegő 

ismérveinek felsorolása. 

Beszélgetés, tabló készítése a víz, a levegő 

tisztán tartásáról, a szennyezés káros 

hatásairól. 

nem ivóvíz” jelző feliratokat felismerni) és a 

kapcsolatos teendőket ismerni. 

Észrevenni az elhasználódott levegőt, és 

megtanulni a szellőztetést. 

Levegőzésre alkalmas helyeket és a közelben 

lévő kirándulóhelyeket ismerni lakóhelyén. 

Megtanulni szűkebb- és tágabb 

környezetében tisztaságot, rendet tartani. 

Szelektív hulladékgyűjtés- veszélyes 

hulladékok. 

Hulladék újrahasznosítás. 

Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságáról. 

Hulladékok csoportosítása. 

Néhány példa említése az újra felhasznált 

hulladék feldolgozására. 

Beszélgetés a környezetünk tisztábbá 

tételéről, gyakorlati megfigyelés az iskolában, 

szemétszedés. 

Példák ismertetése az újra felhasznált 

hulladék feldolgozására, képek, termékek 

gyűjtése. 

A szelektív hulladékgyűjtés szabályait és 

annak fontosságát ismerni. 

Fogalmak: víz, árvíz, szellő, szél, orkán, szélvész, hurrikán, katasztrófa, földrengésjelző, földrengés, vulkán, láva, tűzhányó, 

környezetvédelem, tiszta (iható) víz, ásványvíz, esővíz, ipari víz, szennyvíz, tiszta levegő, friss és használt levegő, szellőztetés, 

légkondicionálás, mezőgazdaság, aszály, öntözés, árvíz, hóolvadás, jégeső, tűz, ősember, kemence, kályha, tábortűz, tűzvész, tűzoltás, 

tűzvédelem, karácsonyfa tűz, elektromos tűz. Természeti katasztrófák: földrengés, árvíz, tornádó, tájfun, lavina, erdőtűz, 

ciklon, szélvihar, villámcsapás, aszály, éhínség, Ember által okozott: vegyi katasztrófa, atomkatasztrófa, tűzvészek, természeti 

katasztrófák, óvintézkedések. Légszennyeződés, gőz, gáz, pára. Környezetvédelem, zöldek, aktivisták, tüntetés. Hulladékok csoportosítása, 

hulladék újrahasznosítása, papír, fém, műanyag alapú hulladékok. 
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I.2.8 [Új] Ének-zene 9. évfolyam 

        (Művészetek) 
 

A tantárgy célja a ritmus, a zene, az ének, az együtt éneklés segítségével a tanulók számára 

közösségi élmény szerzése, az érzelmek kifejezésének, az ünnepek hangulatának megélése. A 

művészeti tantárgyak tanításának fontos célja a mindennapi életben előforduló zenével, 

énekléssel összefüggő helyzetekben tudjanak eligazodni. Ismerjék meg a magyar nép és más 

nemzetek dalait, a klasszikus műveket és az igényes kortárs zenét. Az iskolai ének-zene óra 

elsősorban nem az ismeretszerzés célját szolgálja, hanem törekszik a pozitív zenei élmények, 

gyakorlati tapasztalatok és a művészeti alapkultúra megszerzésére. A tanóra élményforrásai 

elsősorban a közös éneklés, egyszerű hangszeres zenélés és az elmélyült zenehallgatás.  

A tanóra célja az esztétikai és érzelmi élménynyújtás, a zene iránti érdeklődés felkeltése, az 

éneklés, énekes játékok megkedveltetése, valamint a zenei képességek fejlesztése, zenei 

ízlésformálás, gátlásoldás. A zenei nevelés hatással van a testi-, szellemi fejlődésre, gazdagítja 

a gyermekek érzelemvilágát, hozzájárul a személyiség sokoldalú fejlődéséhez. A zenei 

befogadói kompetenciák fejlesztése törekszik az érzelmi és intellektuális befogadás 

egyensúlyára, amelyben a jól megválasztott, igényes hangzású művek figyelmes 

meghallgatásának kell érvényesülnie, ezzel megalapozható a tanulók zenehallgatói 

magatartása. 

 

Tantárgy: Ének-zene 9. évfolyam 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Népdalok - Ünnepkörök dalai 25 

2. Ritmus- és hallásfejlesztés 22 

3. Zenehallgatás 25 

 Összesen 72 

 



701 
 

Évfolyam: 9. 

1. Témakör: Népdalok - Ünnepkörök dalai Tantárgy: ének-zene Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél:  

Az éneklés, és a zene örömét átérezni. A nemzeti ünnepeinket ismerni, a Himnuszt, a Szózatot felismerni és énekelni, az ünnep jelentőségét 

átérezni. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek Tanulói tevékenységek 

Magyar dalok. Együttműködni a daltanulásban. Daltanulás: ismerkedés hazai és más népek 

dalaival. 

Magyar táncok. Részt venni közös táncban, a lépéseket 

utánozni. 

Kétlépéses csárdás, galopp táncolása. 

Más népek dalai. Az alkalomnak megfelelő dalt előadni. Daltanulás: ismerkedés hazai és más népek 

dalaival. 

Családi, egyházi, társadalmi ünnepek dalai. Az ünnep jelentőségét átérezni. Jeles ünnepekkel kapcsolatos dalok tanulása. 

Nemzeti ünnepeink dalai. A Himnuszt és a Szózatot felismerni, énekelni. Megemlékezés a Nemzeti ünnepekről, 

Himnusz, Szózat, toborzók éneklése. 

Fogalmak: 

Az adott dalban található ismeretlen szavak, szófordulatok. Csárdás, galopp, nép, ország, nemzet, nyelv, cseh, szlovák, angol, francia, orosz, ír, 

német, lengyel. Történelmi eseményekkel kapcsolatos fogalmak. A dalban található ismeretlen szavak, szófordulatok. 
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2. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés Tantárgy: ének-zene Óraszám: 22 

Nevelési fejlesztési cél: Pontosan, szépen átélten, kifejezően énekelni. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek Tanulói tevékenységek 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Dalokat a tempó és dinamika pontos 

visszaadásával énekelni. 

A szép éneklés gyakorlása a dinamikai 

változások figyelembevételével. 

Ritmushangszerek használata. Ismerni és használni a ritmushangszereket.  Ritmushangszerek megszólaltatása, 

megnevezése, megkülönböztetése. 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. Az ismert dalok dallamát ritmushangszerrel 

kísérni. 

Szöveg, dallam, ritmus egységének 

érzékeltetése.  

Dallam és tempó követése. 

Hang- és hallásfejlesztés. Észrevenni a dalokban a hangmagasságbeli 

különbségeket. 

Ritmus, dallamtöredék alapján dal felismerése 

- versenyek, analóg feladatok adása 

egymásnak.  

Hangmagasság differenciálása. 

Táncok. Részt venni a közös táncban, a ritmust érezni a 

lépéseket utánozni. 

Egyszerű táncok előadása, ének, lépés 

ritmusának összehangolása. 

 

Táncok eltérő zenére.  Diszkó tánc, régi korok táncai (keringő, 

csárdás). 

Fogalmak: 

Halkan, erősen, közép erősen, nagyon erősen. Szöveg, dallam, ritmus, hangszín, hangerő, skálázás, halk, lágy, zümmögő, hangos, élénken, 

lassan, gyorsan, cintányér, dobok, triangulum, maracas, agogo, bongó, dobok, csörgődob, érintés, bújás, körtánc, pörgés, forgás, kifordulás, 

guggolás. 
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9. évfolyam 

3. Témakör: Zenehallgatás Tantárgy: ének-zene Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél:  

Megismerni zenei stílusokat, mások zenei ízlését tiszteletben tartani. 

A zenei ízlést alakítani, fejleszteni. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek Tanulói tevékenységek 

Népdal. Zenét figyelmesen hallgatni. Népdalok hallgatása, csokorba gyűjtése (dalok 

felismerése dallamuk alapján). 

Műdal. A már tanult dallamokat felismerni. Műdal hallgatása (ismert előadó hangjának 

felismerése, kedvenc dalok megtanulása, 

együtténeklés az előadóval). 

Dallamok, dallamrészletek felismerése. A különböző feldolgozásokban az 

azonosságokat felismerni. 

Táncdal, tánczene hallgatása különböző 

feldolgozásban. 

Tánczene hallgatása más-más feldolgozásban. Hallott dallamrészlet felismerése. 

 

Dallamok meghallgatása, feldolgozások 

összehasonlítása. 

Dallamok, feldolgozások, komolyzenei 

részletek meghallgatása. 

 A zene hatásának megbeszélése. 

 

Közismert komolyzenei részletek 

meghallgatása. (Egy kiállítás képei. Örömóda. 

Passió. Péter és a farkas). 

 Zenés darabok megtekintése, történetének 

megismerése, szereplők, jellemző dallamok a 

műből. 

Zenés darabok megismerése (Macskák, A 

dzsungel könyve, István a király, János vitéz) 

 Dalrészletek és darabok, szereplők 

csoportosítása (összetartozók). 

Fogalmak: 

Dalban szereplő népies kifejezések magyarázata. A dalban szereplő ismeretlen szavak, szófordulatok. táncdal, tánczenekar, szólóének, dallam, 

feldolgozás, részlet énekes, énekszólam, hangszerkíséret, vonósnégyes, karmester, szimfónia, hangszerek nevei, zeneszerzők, előadók, 

szólamok, ritmus, tánc, hangzás, szólóének, magasabb, 

mélyebb dallamjárás 
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[Új] Ének-zene 10. évfolyam 

        (Művészetek) 

 
 
Heti óraszám: 2 óra 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Népdalok - Ünnepkörök dalai 25 

2. Ritmus- és hallásfejlesztés 22 

3. Zenehallgatás 25 

 Összesen 72 
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Évfolyam: 10. 

1. Témakör: Népdalok - Ünnepkörök dalai Tantárgy: ének-zene Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél:  

Az éneklés, és a zene örömét átérezni. A nemzeti ünnepeinket ismerni, a Himnuszt, a Szózatot felismerni és énekelni, az ünnep jelentőségét 

átérezni. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek Tanulói tevékenységek 

Magyar dalok. Együttműködni a daltanulásban. Daltanulás: ismerkedés hazai és más népek 

dalaival. 

Magyar táncok. Részt venni közös táncban, a lépéseket 

utánozni. 

Kétlépéses csárdás, galopp táncolása. 

Más népek dalai. Az alkalomnak megfelelő dalt előadni. Daltanulás: ismerkedés hazai és más népek 

dalaival. 

Családi, egyházi, társadalmi ünnepek dalai. Az ünnep jelentőségét átérezni. Jeles ünnepekkel kapcsolatos dalok tanulása. 

Nemzeti ünnepeink dalai. A Himnuszt és a Szózatot felismerni, énekelni. Megemlékezés a Nemzeti ünnepekről, 

Himnusz, Szózat, toborzók éneklése. 

Fogalmak: 

Az adott dalban található ismeretlen szavak, szófordulatok. Csárdás, galopp, nép, ország, nemzet, nyelv, cseh, szlovák, angol, francia, orosz, ír, 

német, lengyel. Történelmi eseményekkel kapcsolatos fogalmak. A dalban található ismeretlen szavak, szófordulatok. 
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2. Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés Tantárgy: ének-zene Óraszám: 22 

Nevelési fejlesztési cél: Pontosan, szépen átélten, kifejezően énekelni. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek Tanulói tevékenységek 

Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Dalokat a tempó és dinamika pontos 

visszaadásával énekelni. 

A szép éneklés gyakorlása a dinamikai 

változások figyelembevételével. 

Ritmushangszerek használata. Ismerni és használni a ritmushangszereket.  Ritmushangszerek megszólaltatása, 

megnevezése, megkülönböztetése. 

 

Tempóérzékeltető gyakorlatok. Az ismert dalok dallamát ritmushangszerrel 

kísérni. 

Szöveg, dallam, ritmus egységének 

érzékeltetése.  

Dallam és tempó követése. 

Hang- és hallásfejlesztés. Észrevenni a dalokban a hangmagasságbeli 

különbségeket. 

Ritmus, dallamtöredék alapján dal felismerése 

- versenyek, analóg feladatok adása 

egymásnak.  

Hangmagasság differenciálása. 

Táncok. Részt venni a közös táncban, a ritmust érezni a 

lépéseket utánozni. 

Egyszerű táncok előadása, ének, lépés 

ritmusának összehangolása. 

 

Táncok eltérő zenére.  Diszkó tánc, régi korok táncai (keringő, 

csárdás). 

Fogalmak: 

Halkan, erősen, közép erősen, nagyon erősen. Szöveg, dallam, ritmus, hangszín, hangerő, skálázás, halk, lágy, zümmögő, hangos, élénken, 

lassan, gyorsan, cintányér, dobok, triangulum, maracas, agogo, bongó, dobok, csörgődob, érintés, bújás, körtánc, pörgés, forgás, kifordulás, 

guggolás. 
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3. Témakör: Zenehallgatás Tantárgy: ének-zene Óraszám: 25 

Nevelési fejlesztési cél:  

Megismerni zenei stílusokat, mások zenei ízlését tiszteletben tartani. 

A zenei ízlést alakítani, fejleszteni. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek Tanulói tevékenységek 

Népdal. Zenét figyelmesen hallgatni. Népdalok hallgatása, csokorba gyűjtése (dalok 

felismerése dallamuk alapján). 

Műdal. A már tanult dallamokat felismerni. Műdal hallgatása (ismert előadó hangjának 

felismerése, kedvenc dalok megtanulása, 

együtténeklés az előadóval). 

Dallamok, dallamrészletek felismerése. A különböző feldolgozásokban az 

azonosságokat felismerni. 

Táncdal, tánczene hallgatása különböző 

feldolgozásban. 

Tánczene hallgatása más-más feldolgozásban. Hallott dallamrészlet felismerése. 

 

Dallamok meghallgatása, feldolgozások 

összehasonlítása. 

Dallamok, feldolgozások, komolyzenei 

részletek meghallgatása. 

 A zene hatásának megbeszélése. 

 

Közismert komolyzenei részletek 

meghallgatása. (Egy kiállítás képei. Örömóda. 

Passió. Péter és a farkas). 

 Zenés darabok megtekintése, történetének 

megismerése, szereplők, jellemző dallamok a 

műből. 

Zenés darabok megismerése (Macskák, A 

dzsungel könyve, István a király, János vitéz) 

 Dalrészletek és darabok, szereplők 

csoportosítása (összetartozók). 

Fogalmak: 

Dalban szereplő népies kifejezések magyarázata. A dalban szereplő ismeretlen szavak, szófordulatok. táncdal, tánczenekar, szólóének, dallam, 

feldolgozás, részlet énekes, énekszólam, hangszerkíséret, vonósnégyes, karmester, szimfónia, hangszerek nevei, zeneszerzők, előadók, 

szólamok, ritmus, tánc, hangzás, szólóének, magasabb, 

mélyebb dallamjárás 
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I.2.9 [Új] Ábrázolás-alakítás 9. évfolyam 

        (Művészetek, vizuális kultúra) 
 

Cél:  

1. Alapozza meg a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző 

ábrázoló- alakító tevékenységekben az alkotóképességet. 

2. Alakuljon ki és fejlődjön a kreatív önkifejezés igénye a vizuális 

művészetek eszköztárának felhasználásával. 

3. Fejlődjön a tanulók képzelő-ereje, fantáziája. 

4. Figyeljék és ismerjék meg pontosan környezetüket, fejlődjön a 

figyelem, feladattudat, észlelés és finommotorika. 

5. Tapasztalati élményeik alapján tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön 

alkotásvágyuk. 

6. Alakuljon ki a tanuló pozitív énképe a felfedezések és a siker 

örömével fejlődjön, önismerete. 

7. A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke. 

8. Tárgyak, cselekvések, jelenségek megfigyeltetése, építészeti és 

művészeti értékek megismertetése. 

9. Az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközök, anyagok 

megismertetése és megnevezése, a munkavégzés során az anyagokról 

szerzett tapasztalatok összegyűjtése. 

10. Tantárgyi ismeretek bővítése, ismerkedés a műalkotásokkal, 

tantárgy-specifikus jártasságok, készségek fejlesztése. 

11. Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való 

ismeretek folyamatos bővítése. 

 

Feladat:  

Koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció), és alakítási készségek fejlesztése. 

 

Készségek: 

1. Formaalkotási képességek, kompozíciós képesség. 

2. Vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képessége. 

3. Képzeteket felidéző ábrázolási képesség. 

4. Képolvasás, képi közlés képessége. 

5. Plasztikus formaalakítás. Finommozgás fejlesztése. 

 

Pszichikus funkció: 

1. Vizuális, taktikus percepció. Figyelemfejlesztés. 

2. Érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén. 

3. Emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése. 

 

Gondolkodási műveletek: 

1. Megkülönböztetés, azonosítás, összehasonlítás. 
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2. Variálás, kombinálás. Analízis-szintézis. 

3. Asszociáció, általánosítás, absztrakció, következtetés, ítéletalkotás. 

 

Gondolkodás fajták: 

1. Perceptív, cselekvéses, analógiás, asszociatív, algoritmikus, kreatív, logikus. 

 

2. A tantárgy különösen fontos szerepet játszik a nemzeti azonosságtudat, 

hazafias nevelésben a hagyományok, a közösségi múlt jellemzőinek 

megismerésén keresztül, az alapvető kötődés kialakításával a tanuló 

környezetéhez. 

 

Tantárgy: Ábrázolás-alakítás 9. évfolyam 

 

Tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 72 

 

 Témakörök Javasolt óraszám 

1. Vizuális ábrázolás 20 

2. Komplex alakító tevékenységek 30 

3. Népünk művészete 10 

4. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról 12 

 Összesen 72 
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9. Évfolyam 

1. Témakör: Vizuális ábrázolás Tantárgy: Ábrázolás-alakítás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Önállóan használni a festés eszközeit. 

Élményeit vizuálisan, adekvát színhasználattal megörökíteni, törekedni a valósághű ábrázolásra. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Rajzolás-

színezés 

Élmények vizuális megjelenítése, tájkép, arckép, önarckép, 

élethelyzetek ábrázolása rajzolással. 

Saját élmények megörökítése. A látható valóság rajzolásának 

tökéletesítése modell után: gyümölcsök, virágok, táj, arc, 

emberalak ábrázolása 

Illusztráció készítése 

Ünnepi dekoráció készítése 

Önállóan használni a rajzolás eszközeit. 

Segítséggel megfigyelni a színek egymásra gyakorolt hatását. 

Irányítással elsajátítani a színkeverés alapjait. 

Megfigyeléseit visszaadni rajzos formában. 

Illusztráció készítésénél segíteni a szöveg és kép 

közötti összefüggés megértését. 

Közös tevékenységben együttműködni. 

Festés: A színkeverés (kék-sárga, piros-sárga, kék-piros). 

A komplementer színek egymásra gyakorolt 

hatásának megfigyelése alkotásokon. 

Ünnepi dekoráció készítése (közös munka). 

Festés zenére, szabadon – a hangok és színek kifejezőerejének 

hangsúlyozásával (nagyméretű papíron). 

Saját élmények megörökítése színek hangulati kifejező erejének 

alkalmazásával. 

Közös élmények (tábor, kirándulás) megörökítése 

csoportmunka. 

A látható valóság ábrázolása modell után: 

gyümölcsök, virágok, tájábrázolások, 

portré (fej), emberalak, 

mozdulatok pontos megfigyelése és lerajzolása. 

Illusztráció készítése különböző irodalmi alkotásokhoz (vers, 

mese). 

 

Fogalmak: Színek. Színek egymásra gyakorolt hatásával kapcsolatos fogalmak (derítés, tompítás, kiemelés). Ünnepek szimbólumainak 

ismerete (Mikulás-csizma, Március 15. kokárda). Az illusztrált mű vagy esemény témája alapján: Színek, tónusok. Érzések, érzelmek, 

hangulatok. Ritmus, hangerő, hangmagasság. Ünnepek szimbólumai. Az ábrázolandó élőlények, tárgyak, részeinek megnevezése. 
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Arányokkal kapcsolatos fogalmak. (kisebb-nagyobb, hosszabb rövidebb stb) Térbeli elrendezéssel kapcsolatos fogalmak.(fenn-lenn, vízszintes-

függőleges, jobbra-balra) 

 

9. Évfolyam 

2. Témakör: Komplex alakító tevékenységek Ábrázolás-

alakítás 

30 óra 

Nevelési fejlesztési cél: Az anyagok és tulajdonságaik minél részletesebb megismerése. 

Változatos anyag-megmunkálási technikákat megtanulása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Irányítással 

felismerni a 

különböző 

anyagfajtákat, 

megnevezni 

jellemző 

tulajdonságait. 

Anyagok gyűjtése (falevél, termések, virágok, kövek, gallyak), válogatásuk szín, forma, 

felhasználhatóság szerint. Szárítás, préselés, felhasználásuk előkészítése. Az anyagok 

tulajdonságainak megfigyelése.  

Természetes anyagok felismerése, megnevezése, alakítása hajtogatással, nyírással, 

ragasztással, fonással 

Képek, tárgyak létrehozása. Terménybáb készítés. 

Kéreg-termény kompozíció. 

. 

Ismerje fel a különböző 

természetes anyagokat. 

Irányítással készítsen 

különböző tárgyakat. 

Irányítással 

elkészíteni 

különböző 

tárgyakat. 

 

Marionett baba készítése (agyagfej és végtagok, textil test, fagyöngy). 

Só-liszt plakettek készítése, festése, kisütése. 

Agyagtálak, poharak készítése, díszítése. 

Ünnepi asztaldekoráció készítés: gyertyatartó, váza, szalvétatartó agyagból. 

Edényalátét készítés: festett csempe. 

Gombmozaik készítés. 

Fonalkompozíció ragasztással. 

Különböző műanyag flakonokból babaház, madáretető, stb. kialakítása kivágással. 

Díszszalvéta pecsételéssel, nyomdázással. 

Díszterítő festés sablonnal, vagy nyomómintával. 

Poháralátét készítés, vágás, ragasztás vagy festés. 

Ünnepi papírdekoráció. 

Papírhajtogatás: díszboríték 

Papírkompozíció: üdvözlő kártya. 

Irányítással készítsen képeket, 

tárgyakat (játékok, képek). 
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Fogalmak: Természetes anyagok (természetben megtalálható formában és feldolgozott állapotban, pl.: kéreg, termény, papír, léc). 

Mesterséges anyagok (műanyagok). Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója. A 

különböző anyagfajták megnevezése. Jellemző tulajdonságaikra vonatkozó fogalmak (üveg, fa, fém, műanyag, textil, stb.). Gyakori 

felhasználái területeik. Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója 

9. Évfolyam 

3. Témakör: Népünk művészete Tantárgy: Ábrázolás-

alakítás 

Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: A népi hagyományokat megismerni. 

A népművészet ágazatait számba venni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Népművészeti alkotások fajtái. 

A népművészetben lévő 

változatosság, sokszínűség (kor, 

szín, korosztály, anyag, technika) 

megismerése. 

 

Népművészeti albumok és gyűjtemények 

megtekintése.  

Tanulmányi kirándulás, helyi kiállítások, 

gyűjtemények 

meglátogatása, látogatás a Néprajzi Múzeumban, 

néprajzi tárgyú kiállításokon. 

Különböző népművészeti tárgyak megismerése, 

készítésének elsajátítása segítséggel ( csuhébaba, 

agyagtál, madzagszövés) 

. 

Népművészeti tárgyak felismerése. 

Irányítással készítsen dísztárgyakat. 

 

Ismerkedés 

népszokásainkkal 

(szüreti bál, aratással 

kapcsolatos szokások, 

vásárok, esküvők). 

 

Nevezetes ünnepek „Jeles napok” jellegzetes magyar 

népszokásokkal kapcsolatos tárgyak, ábrázolások 

gyűjtése, készítése (viselet). 

Régi falusi hétköznapok, munkavégzéssel kapcsolatos 

eszközök (tájház, skanzen), ünnepi alkalmak során 

használt öltözék, tárgyak (pl. pásztorbot, furulya, 

szövőszék, fonások, stb.) gyűjtése, néprajzi tárgyú 

filmek megtekintése. 

Alkalomhoz kötődött kirakodó vásár meglátogatása, 

élmények megbeszélése – Mesterségek ünnepe 

Ismerje meg népszokásainkat. legyen tisztában 

a jeles napokkal, azok szokásaival, és a 

hozzákapcsolódó hagyományokkal. 
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Népszokásokhoz kapcsolódó tevékenységek végzése: 

pl. adventi koszorúkészítés, farsangi maszk készítése, 

tojásfestés stb. 

Fogalmak: Hímzés, faragás, fazekasság, szövés, fonás, mézeskalács, bőrmívesség. Néphagyományokhoz kapcsolódó fogalmak. 

 

4. Témakör: Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Tantárgy: Ábrázolás-

alakítás 

Óraszám: 12 

Nevelési fejlesztési cél: Művészeti alkotásokat megismerése, megtekintése. Múzeumi látogatások tapasztalatait, élményeit társaival megosztani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Művészeti alkotások megismerése, 

megtekintése 

 

Albumok, kiadványok, reprodukciók 

szemlélése, a művek által nyújtott 

gondolatok, érzelmek, vélemények 

közlése. 

Lehetőség szerint: művészek 

megfigyelése alkotás közben (műterem-

látogatás, utcai művészek megfigyelése 

munka közben). 

 

 

 

. 

Művészeti alkotások megtekintése. 

Az ábrázolt személyek, események, 

érzelmek „felfedezése” a művekben. 

Alkotó kedv felkeltése, esztétikai érzék 

fejlesztése. 

 

2. Múzeumi látogatások  

 
Múzeumlátogatás. Múzeumpedagógiai 

foglalkozáson való részvétel.  

Műalkotások megfigyelése alapján 

reprodukciók készítése. 

Művészeti alkotások megtekintése. 

Az ábrázolt személyek, események, 

érzelmek „felfedezése” a művekben. 

Alkotó kedv felkeltése, esztétikai érzék 

fejlesztése. 

 

 

Fogalmak: Egyszerű esztétikai fogalmak. Művészeti tevékenységekhez kapcsolódó fogalmak (festő, grafikus, szobrász, dombormű). 
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[Új] Ábrázolás-alakítás 9. évfolyam 

        (Művészetek, vizuális kultúra) 

 
 
Tantárgy heti óraszáma: 2 

 

 

Tantárgy: Ábrázolás-alakítás 

 Témakörök Javasolt 

óraszám 

1. Vizuális ábrázolás 20 

2. Komplex alakító tevékenységek 30 

3. Népünk művészete 10 

4. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról 12 

 Összesen: 72 
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Évfolyam 10. 

1. Témakör: Vizuális ábrázolás Tantárgy: Ábrázolás-alakítás Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Önállóan használni a festés eszközeit. 

Élményeit vizuálisan, adekvát színhasználattal megörökíteni, törekedni a valósághű ábrázolásra. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Rajzolás-színezés Élmények vizuális megjelenítése, tájkép, 

arckép, önarckép, élethelyzetek ábrázolása 

rajzolással. 

Saját élmények megörökítése. A látható 

valóság rajzolásának tökéletesítése modell 

után: gyümölcsök, virágok, táj, arc, emberalak 

ábrázolása 

Illusztráció készítése 

Ünnepi dekoráció készítése 

Önállóan használni a rajzolás eszközeit. 

Segítséggel megfigyelni a színek egymásra 

gyakorolt hatását. 

Irányítással elsajátítani a színkeverés alapjait. 

Megfigyeléseit visszaadni rajzos formában. 

Illusztráció készítésénél segíteni a 

szöveg és kép közötti összefüggés 

megértését. 

Közös tevékenységben együttműködni. 

 

Festés: A színkeverés (kék-sárga, piros-sárga, kék-

piros). 

A komplementer színek 

egymásra gyakorolt hatásának 

megfigyelése alkotásokon. 

Ünnepi dekoráció készítése (közös munka). 

Festés zenére, szabadon – a hangok és színek 

kifejezőerejének hangsúlyozásával 

(nagyméretű papíron). 

Saját élmények megörökítése színek 

hangulati kifejezőerejének alkalmazásával. 

Közös élmények (tábor, 

kirándulás) megörökítése 

csoportmunka. 

A látható valóság ábrázolása modell 

után: 
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gyümölcsök, virágok, tájábrázolások, 

portré (fej), emberalak, 

mozdulatok pontos megfigyelése és 

lerajzolása. 

Illusztráció készítése különböző irodalmi 

alkotásokhoz (vers, mese). 

Fogalmak: Színek. Színek egymásra gyakorolt hatásával kapcsolatos fogalmak (derítés, tompítás, kiemelés). Ünnepek szimbólumainak 

ismerete (Mikulás-csizma, Március 15. kokárda). Az illusztrált mű vagy esemény témája alapján: Színek, tónusok. Érzések, érzelmek, 

hangulatok. Ritmus, hangerő, hangmagasság. Ünnepek szimbólumai. Az ábrázolandó élőlények, tárgyak, részeinek megnevezése. 

Arányokkal kapcsolatos fogalmak. (kisebb-nagyobb, hosszabb rövidebb stb) Térbeli elrendezéssel kapcsolatos fogalmak.(fenn-lenn, vízszintes-

függőleges, jobbra-balra) 

 

 

2. Témakör: Komplex alakító tevékenységek Tantárgy: Ábrázolás-alakítás Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: Az anyagok és tulajdonságaik minél részletesebb megismerése. 

Változatos anyag-megmunkálási technikákat megtanulása. 

 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Irányítással felismerni a különböző 

anyagfajtákat, megnevezni jellemző 

tulajdonságait. 

 

Anyagok gyűjtése (falevél, termések, 

virágok, kövek, gallyak), válogatásuk szín, 

forma, felhasználhatóság szerint. Szárítás, 

préselés, felhasználásuk előkészítése. Az 

anyagok tulajdonságainak megfigyelése.  

Természetes anyagok felismerése, 

megnevezése, alakítása hajtogatással, 

nyírással, ragasztással, fonással 

Képek, tárgyak létrehozása. Terménybáb 

készítés. 

Kéreg-termény kompozíció. 

 

. 

Ismerje fel a különböző természetes 

anyagokat. 

Irányítással készítsen különböző tárgyakat. 
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Irányítással elkészíteni különböző tárgyakat. 

 

Marionett baba készítése (agyagfej és 

végtagok, textil test, fagyöngy). 

Só-liszt plakettek készítése, festése, kisütése. 

Agyagtálak, poharak készítése, díszítése. 

Ünnepi asztaldekoráció készítés: 

gyertyatartó, váza, szalvétatartó agyagból. 

Edényalátét készítés: festett csempe. 

Gombmozaik készítés. 

Fonalkompozíció ragasztással. 

Különböző műanyag flakonokból 

babaház, madáretető, stb. kialakítása 

kivágással. 

Díszszalvéta pecsételéssel, nyomdázással. 

Díszterítő festés sablonnal, vagy 

nyomómintával. 

Poháralátét készítés, vágás, ragasztás vagy 

festés. 

Ünnepi papírdekoráció. 

Papírhajtogatás: díszboríték 

Papírkompozíció: üdvözlő kártya. 

Irányítással készítsen képeket, tárgyakat 
(játékok, képek). 
 

Fogalmak: Természetes anyagok (természetben megtalálható formában és feldolgozott állapotban, pl.: kéreg, termény, papír, léc). 

Mesterséges anyagok (műanyagok). Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója. A 

különböző anyagfajták megnevezése. Jellemző tulajdonságaikra vonatkozó fogalmak (üveg, fa, fém, műanyag, textil, stb.). Gyakori 

felhasználási területeik. Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója 
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3. Témakör: Népünk művészete Tantárgy: Ábrázolás-alakítás Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: A népi hagyományokat megismerni. 

A népművészet ágazatait számba venni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Népművészeti alkotások fajtái. 

A népművészetben lévő 

változatosság, sokszínűség (kor, 

szín, korosztály, anyag, technika) 

megismerése. 

 

Népművészeti albumok és gyűjtemények 

megtekintése.  

Tanulmányi kirándulás, helyi kiállítások, 

gyűjtemények 

meglátogatása, látogatás a Néprajzi Múzeumban, 

néprajzi tárgyú kiállításokon. 

Különböző népművészeti tárgyak megismerése, 

készítésének elsajátítása segítséggel ( csuhébaba, 

agyagtál, madzagszövés) 

. 

Népművészeti tárgyak felismerése. 

Irányítással készítsen dísztárgyakat. 

 

Ismerkedés 

népszokásainkkal 

(szüreti bál, aratással 

kapcsolatos szokások, 

vásárok, esküvők). 

 

Nevezetes ünnepek „Jeles napok” jellegzetes magyar 

népszokásokkal kapcsolatos tárgyak, ábrázolások 

gyűjtése, készítése (viselet). 

Régi falusi hétköznapok, munkavégzéssel kapcsolatos 

eszközök (tájház, skanzen), ünnepi alkalmak során 

használt öltözék, tárgyak (pl. pásztorbot, furulya, 

szövőszék, fonások, stb.) gyűjtése, néprajzi tárgyú 

filmek megtekintése. 

Alkalomhoz kötődött kirakodó vásár meglátogatása, 

élmények megbeszélése – Mesterségek ünnepe 

Népszokásokhoz kapcsolódó tevékenységek végzése: 

pl. adventi koszorúkészítés, farsangi maszk készítése, 

tojásfestés stb. 

 

Ismerje meg népszokásainkat. legyen tisztában 

a jeles napokkal, azok szokásaival, és a 

hozzákapcsolódó hagyományokkal. 

Fogalmak: Hímzés, faragás, fazekasság, szövés, fonás, mézeskalács, bőrmívesség. Néphagyományokhoz kapcsolódó fogalmak. 
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4. Témakör: Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Tantárgy: Ábrázolás-alakítás Óraszám: 12 

Nevelési fejlesztési cél: Művészeti alkotásokat megismerése, megtekintése. Múzeumi látogatások tapasztalatait, élményeit társaival megosztani. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

1. Művészeti alkotások megismerése, 

megtekintése 

 

Albumok, kiadványok, reprodukciók 

szemlélése, a művek által nyújtott 

gondolatok, érzelmek, vélemények 

közlése. 

Lehetőség szerint: művészek 

megfigyelése alkotás közben (műterem-

látogatás, utcai művészek megfigyelése 

munka közben). 

 

 

 

. 

Művészeti alkotások megtekintése. 

Az ábrázolt személyek, események, 

érzelmek „felfedezése” a művekben. 

Alkotó kedv felkeltése, esztétikai érzék 

fejlesztése. 

 

2. Múzeumi látogatások  

 
Múzeumlátogatás. Múzeumpedagógiai 

foglalkozáson való részvétel.  

Műalkotások megfigyelése alapján 

reprodukciók készítése. 

Művészeti alkotások megtekintése. 

Az ábrázolt személyek, események, 

érzelmek „felfedezése” a művekben. 

Alkotó kedv felkeltése, esztétikai érzék 

fejlesztése. 

 

 

Fogalmak: Egyszerű esztétikai fogalmak. Művészeti tevékenységekhez kapcsolódó fogalmak (festő, grafikus, szobrász, dombormű). 

 

 

 

 

 

 



720 
 

I.2.10 [Új] Digitális kultúra 9. évfolyam 

        (Technológia) 
 

Cél: 

 Felkelteni a tanuló érdeklődését a számítógépek és az irodatechnikai eszközök iránt. 

 Bemutatni az eszközök sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a 

tanulásban, a játékban és a munkában. 

 Ismerni a számítógép üzemeltetési rendjét, egészségügyi és balesetvédelmi szabályait. 

 Használni az irodai munkában előforduló eszközöket. 

 Teremtsen lehetőséget a számítógép használata az egyéni ütemű tanulásra, 

az utasítások pontos végrehajtására. 

 Az informatikai eszközöket tudatosan, célnak megfelelően használni. 

 A számítógép részeinek, működésének megismerése. 

 Grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok értelmezése, megoldása. 

 Különböző típusú játékprogramok használatának elsajátítása egyéni szintekhez mért 

nehézségi fokon. 

 Irodatechnikai készülékek működésének megismerése. 

 A számítógép részeinek, működésének megismerése. 

 Grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok értelmezése, megoldása. 

 Irodatechnikai készülékek megismerése, a megismert készülékek szabályos 

működtetése. 

 Különböző típusú játékprogramok használatának elsajátítása, egyéni 

szintekhez mért nehézségi fokon. 

Feladat: 

A 9. évfolyamban a tanulók elsődlegesen ismerkednek az informatikai eszközökkel, és 
gyakorlatot szereznek ezek használatában.  
A 10 évfolyamban, differenciáltan, kevesebb tanári segítséggel a tanulók a már korábban 
megszerzett ismereteikre építve elmélyítik a tananyagban szerzett jártasságukat.) 
 

Heti 2 óra Éves óraszám 72 óra 

Tantárgy: Digitális kultúra 9. évfolyam 

 Témakörök Javasolt óraszám 

1. Számítógép kezelés 32 

2. Irodatechnika 20 

3. Dokumentumkészítés 10 

4. Játékprogramok 10 

 Összesen 72 
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9. évfolyam 

1. Témakör: Számítógép kezelés Tantárgy: Digitális 

kultúra 

Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: A számítógép használathoz kapcsolódó erkölcsi és jogi szabályozókat szintjének megfelelő mélységben ismerni és 

alkalmazni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A meglévő ismeretek 

rendszerezése és bővítése aktuális 

problémákkal 

A számítógép használatának rendje (üzembe helyezés, 

munka végi teendők, mentés, kilépés, áramtalaníts, gép 

megvédése a szennyeződésektől – por, hő, folyadék). 

A számítógépet és a megismert eszközöket 

fokozódó önállósággal kezelni. 

Rendszeresen használt 

szakkifejezések, rövidítések 

Teendők váratlan helyzetekben. A számítógép képernyőjén leggyakrabban 

megjelenő jeleket és a rendszeresen használt 

szakkifejezéseket, rövidítéseket ismerni. 

Hálózatra kapcsolódás (iskolai 

hálózat – internet) 
A kifejezések mögötti tartalmak rövid lényegének 

megértése, kipróbálása a gyakorlatban (mentés – mentett, 

nem mentett 

Kapcsolódni az internetre (segítséggel), 

tartalmakat keresni. 

Közösségi oldalak használata tartalom keresése, könyvtár fogalma – saját könyvtár, más 

könyvtára, jelszó – a jelszó lényege, jelentősége). 
A felállított szabályokat tiszteletben tartani. 

Levelezés A hálózat korlátolt, ellenőrzött használata (néhány címszó 

keresése – saját iskola honlapja, időjárás jelentés, 

műsorújság). 

Az egészséget kímélve használni a 

számítógépet 

Csetelés (telefonálás számítógép 

használatával) 

Közösségi oldalakra kapcsolódás segítséggel, a 

kapcsolódás, adatok felrakása, kapcsolat létesítése. 

 

Etikai elvek rögzítése E-mail cím létesítése, levelezés társakkal.  

A számítógép használata során 

szükséges egészségügyi szabályok 

ismerete és azok betartása 

A lehetséges (meglévő) technikával egyéb kapcsolat 

létesítése, fogadás, elutasítás. 

 

 
Közös szabályrendszer felállítása, a korlátok elfogadása és 

 

 
betartása (személyiségi jog, intim szféra, időkorlátok 

elfogadása). 
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Saját adatok korlátozott, megfontolt használata, a kapott 

információk valóságtartalmának mérlegelése. 

 

 Ismeretlen honlapok használatának elutasítása.  

Fogalmak: A számítógépen lévő rövidítések, feliratok és azok értelmezés, egér, billentyű, kattintás. 
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9. évfolyam 

2. Témakör: Irodatechnika Tantárgy: Digitális kultúra Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Az eszközöket célszerűen és biztonságosan működtetni. A megismert számítógép perifériákat célszerűen használni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Telefon, mobiltelefon használata 

(„okostelefon”). 

CD- (DVD-) lejátszóba lemez behelyezése, 

kivétel a lejátszóból, tokba helyezés, a tárolás 

módja. 

Telefonálni (vezetékes, mobil és 

számítógépes lehetőségek megismerése). 

Ismerős számot hívni, röviden, lényeget 

közölni. Segélykérő telefonszámot ismerni. 

CD-lemezek kiválasztása, lejátszása. CD-, DVD-lejátszót, MP3-t kezelni. 

CD- és DVD-lejátszó használata segítséggel. 

(CD/DVD a számítógépen.) 
Telefonkészülékek. A fényképezőgépet használni (digitális 

fényképezés, telefonnal fényképezés). 

MP3 és más forgalomban lévő készülék 

megfelelő használata. 
A készülék működtetése (töltés, tárolás), a 

kulturált játék és zenehallgatás szabályainak 

elsajátítása (időtartam, hangerő). 

Fénymásolás segítséggel, fénymásolást 

figyelemmel kísérni (a papírtöltés és az 

elkészült munka észlelése). 

A készüléket szakszerűen használni. 
Telefonhívás kezdeményezése, elköszönés, a 

telefonálás időbeli és pénzügyi 

vonatkozásainak tudatosítása. 

Nyomtatás (segítséggel). 

Fényképezőgép (telefon fényképező 

funkciója) használata (digitális fényképezés). 

Fényképkészítés gyakorlása természetes 

fényben és vakuval. 

 

Fénymásolás (segítséggel). 
Az elkészült képek megszemlélése a 

képernyőn, a fotók 

 

Nyomtatás (segítséggel). minőségének bírálata (jól sikerült, nem jól 

sikerült), a kiválasztott kép kinyomtatása. 

 

 Másolás a készülék (önálló) beállítása nélkül.  

 
Kisebb feladatok teljesítése, adott oldalak 

lemásolása. 
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A nyomtató előkészítése a nyomtatáshoz 

(papírmennyiség ellenőrzése). 

 

Fogalmak: Elektromos hálózat, elem, halk – hangos, tárolás, hőérzékeny, porvédelem, tisztítás, karcolás, CD (DVD), szabályos működés, 

érzékeny a hőre, karcolásra, CD-lemez, kiad, betesz, film, filmbefűzés, vaku, másolás, fényérzékeny, átállítás, nagyítás, kicsinyítés, nyomtatás, 

papírtöltés, üzemmód, egyoldalas, kétoldalas. 
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9. évfolyam 

3. Témakör: Dokumentumkészítés Tantárgy: Digitális kultúra Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Igényes munkát végezni. Dokumentumot készíteni, kinyomtatni megfelelő helyre eljuttatni (e-mailt elküldeni, plakátot 

kitenni). 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Egyszerű szerkesztőprogramok közül 

adott program alkalmazása. 

Egyszerű rajzok, ábrák, szövegrészletek alkotása a 

számítógéppel. 

Egyszerű számítógépes rajzot készíteni 

(segítséggel). 

Szöveg- és ábrakészítés. Szöveg változtatása formai (betűtípus, nagyság, 

sortávolság, bekezdés), tartalmi (hibák javítása, 

szövegrészek törlése). 

Egyéni ötletek, tervek alapján újabb 

alkotásokat készíteni. 

Egyéni alkotás készítése. 
Dokumentum szerkesztése, ábra rajzolása, kép 

beillesztése (képes- rajzos-szöveges alkotások 

készítése előre megbeszélt témában – plakát készítése 

iskolai ünnepélyre). 

 

Az elkészült dokumentum elhelyezése 

a könyvtárban. 

Önéletrajz, levél írása.  

 Színválasztás, színezés, törlés, tiszta lap kérése.  

 A célnak megfelelően a szöveg stílusának, 

nagyságának változtatása (levél barátnak, tanárnak, 

szülőnek). 

 

 Az elkészült dokumentum mentése, elhelyezése a 

könyvtárban, a dokumentum visszakeresése, újbóli 

megnyitása, a tartalom 

 

Fogalmak: Betű- és számbillentyű rajzlap, vonal, ecset, színek, pontos másolás, magánjellegű adatok, önéletrajz. 
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9. évfolyam 

4. Témakör: Játékprogramok Tantárgy: Digitális kultúra Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: A játékfüggőséget elkerülni. A játékot következetesen végig játszani, az eredményt elfogadni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Eltérő típusú játékprogramok megismerése. A játék többféle irányítása szerinti (navigálás 

az egérrel, billentyűvel, külső eszközzel). 

A megismert játékot egyre jobb eredménnyel 

teljesíteni. 

A játékok körét bővíteni. Stratégiai játékok (hosszabb ideig, egyre 

bővülő tartalommal). 
 

 Stratégiai játékok játszása a géppel, hálózat 

segítségével, társsal (sakk, memory, 

pasziánsz). 

 

 
Tananyaghoz szorosabban kapcsolódó oktató 

játékok (egyre nagyobb önállósággal részt 

venni a játékban). 

 

 
Képek készítése (néhány kocka rajzfilm) 

segítséggel. 
 

Fogalmak: A megismert játék elnevezése, a játszáshoz szükséges fogalmak ismerete 
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[Új] Digitális kultúra 10. évfolyam 

        (Technológia) 

 
 
Heti óraszám: 2 óra 

Tantárgy: Digitális kultúra 10. évfolyam 

 Témakörök 
Javasolt 

óraszám 

1. Számítógép kezelés 32 

2. Irodatechnika 20 

3. Dokumentumkészítés 10 

4. Játékprogramok 10 

 Összesen 72 
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Évfolyam 10. 

1. Témakör: Számítógép kezelés Tantárgy: Digitális 

kultúra 

Óraszám: 32 

Nevelési fejlesztési cél: A számítógép használathoz kapcsolódó erkölcsi és jogi szabályozókat szintjének megfelelő mélységben ismerni és 

alkalmazni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

A meglévő ismeretek rendszerezése és 

bővítése aktuális problémákkal 
A számítógép használatának rendje (üzembe 

helyezés, munka végi teendők, mentés, 

kilépés, áramtalaníts, gép megvédése a 

szennyeződésektől – por, hő, folyadék). 

A számítógépet és a megismert eszközöket 

fokozódó önállósággal kezelni. 

Rendszeresen használt szakkifejezések, 

rövidítések 

Teendők váratlan helyzetekben. A számítógép képernyőjén leggyakrabban 

megjelenő jeleket és a rendszeresen használt 

szakkifejezéseket, rövidítéseket ismerni. 

Hálózatra kapcsolódás (iskolai hálózat – 

internet) 
A kifejezések mögötti tartalmak rövid 

lényegének megértése, kipróbálása a 

gyakorlatban (mentés – mentett, nem mentett 

Kapcsolódni az internetre (segítséggel), 

tartalmakat keresni. 

Közösségi oldalak használata tartalom keresése, könyvtár fogalma – saját 

könyvtár, más könyvtára, jelszó – a jelszó 

lényege, jelentősége). 

A felállított szabályokat tiszteletben tartani. 

Levelezés A hálózat korlátolt, ellenőrzött használata 

(néhány címszó keresése – saját iskola 

honlapja, időjárás jelentés, műsorújság). 

Az egészséget kímélve használni a 

számítógépet 

Csetelés (telefonálás számítógép 

használatával) 

Közösségi oldalakra kapcsolódás segítséggel, 

a kapcsolódás, adatok felrakása, kapcsolat 

létesítése. 

 

Etikai elvek rögzítése E-mail cím létesítése, levelezés társakkal.  

A számítógép használata során szükséges 

egészségügyi szabályok ismerete és azok 

betartása 

A lehetséges (meglévő) technikával egyéb 

kapcsolat létesítése, fogadás, elutasítás. 

 

 
Közös szabályrendszer felállítása, a korlátok 
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elfogadása és 

 
betartása (személyiségi jog, intim szféra, 

időkorlátok elfogadása). 

 

 
Saját adatok korlátozott, megfontolt 

használata, a kapott információk 

valóságtartalmának mérlegelése. 

 

 Ismeretlen honlapok használatának 

elutasítása. 

 

Fogalmak: A számítógépen lévő rövidítések, feliratok és azok értelmezés, egér, billentyű, kattintás. 

 

2. Témakör: Irodatechnika Tantárgy: Digitális 

kultúra 

Óraszám: 20 

Nevelési fejlesztési cél: Az eszközöket célszerűen és biztonságosan működtetni. A megismert számítógép perifériákat célszerűen használni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Telefon, mobiltelefon használata 

(„okostelefon”). 

CD- (DVD-) lejátszóba lemez behelyezése, 

kivétel a lejátszóból, tokba helyezés, a tárolás 

módja. 

Telefonálni (vezetékes, mobil és 

számítógépes lehetőségek megismerése). 

Ismerős számot hívni, röviden, lényeget 

közölni. Segélykérő telefonszámot ismerni. 

CD-lemezek kiválasztása, lejátszása. CD-, DVD-lejátszót, MP3-t kezelni. 

CD- és DVD-lejátszó használata segítséggel. 

(CD/DVD a számítógépen.) 
Telefonkészülékek. A fényképezőgépet használni (digitális 

fényképezés, telefonnal fényképezés). 

MP3 és más forgalomban lévő készülék 

megfelelő használata. 
A készülék működtetése (töltés, tárolás), a 

kulturált játék és zenehallgatás szabályainak 

elsajátítása (időtartam, hangerő). 

Fénymásolás segítséggel, fénymásolást 

figyelemmel kísérni (a papírtöltés és az 

elkészült munka észlelése). 

A készüléket szakszerűen használni. 
Telefonhívás kezdeményezése, elköszönés, a 

telefonálás időbeli és pénzügyi 

vonatkozásainak tudatosítása. 

Nyomtatás (segítséggel). 
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Fényképezőgép (telefon fényképező 

funkciója) használata (digitális fényképezés). 

Fényképkészítés gyakorlása természetes 

fényben és vakuval. 

 

Fénymásolás (segítséggel). 
Az elkészült képek megszemlélése a 

képernyőn, a fotók 

 

Nyomtatás (segítséggel). minőségének bírálata (jól sikerült, nem jól 

sikerült), a kiválasztott kép kinyomtatása. 

 

 Másolás a készülék (önálló) beállítása nélkül.  

 
Kisebb feladatok teljesítése, adott oldalak 

lemásolása. 

 

 
A nyomtató előkészítése a nyomtatáshoz 

(papírmennyiség ellenőrzése). 

 

Fogalmak: Elektromos hálózat, elem, halk – hangos, tárolás, hőérzékeny, porvédelem, tisztítás, karcolás, CD (DVD), szabályos működés, 

érzékeny a hőre, karcolásra, CD-lemez, kiad, betesz, film, filmbefűzés, vaku, másolás, fényérzékeny, átállítás, nagyítás, kicsinyítés, nyomtatás, 

papírtöltés, üzemmód, egyoldalas, kétoldalas. 

 

3. Témakör: Dokumentumkészítés Tantárgy: Digitális 

kultúra 

Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: Igényes munkát végezni. Dokumentumot készíteni, kinyomtatni megfelelő helyre eljuttatni (e-mailt elküldeni, plakátot 

kitenni). 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Egyszerű szerkesztőprogramok közül adott 

program alkalmazása. 

Egyszerű rajzok, ábrák, szövegrészletek 

alkotása a számítógéppel. 

Egyszerű számítógépes rajzot készíteni 

(segítséggel). 

Szöveg- és ábrakészítés. Szöveg változtatása formai (betűtípus, 

nagyság, sortávolság, bekezdés), tartalmi 

(hibák javítása, szövegrészek törlése). 

Egyéni ötletek, tervek alapján újabb 

alkotásokat készíteni. 

Egyéni alkotás készítése. 
Dokumentum szerkesztése, ábra rajzolása, kép 

beillesztése (képes- rajzos-szöveges alkotások 
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készítése előre megbeszélt témában – plakát 

készítése iskolai ünnepélyre). 

Az elkészült dokumentum elhelyezése a 

könyvtárban. 

Önéletrajz, levél írása.  

 Színválasztás, színezés, törlés, tiszta lap 

kérése. 

 

 A célnak megfelelően a szöveg stílusának, 

nagyságának változtatása (levél barátnak, 

tanárnak, szülőnek). 

 

 Az elkészült dokumentum mentése, 

elhelyezése a könyvtárban, a dokumentum 

visszakeresése, újbóli megnyitása, a tartalom 

 

Fogalmak: Betű- és számbillentyű rajzlap, vonal, ecset, színek, pontos másolás, magánjellegű adatok, önéletrajz. 

 

4. Témakör: Játékprogramok Tantárgy: Digitális 

kultúra 

Óraszám: 10 

Nevelési fejlesztési cél: A játékfüggőséget elkerülni. A játékot következetesen végig játszani, az eredményt elfogadni. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Eltérő típusú játékprogramok 

megismerése. 

A játék többféle irányítása szerinti (navigálás az 

egérrel, billentyűvel, külső eszközzel). 

A megismert játékot egyre jobb eredménnyel 

teljesíteni. 

A játékok körét bővíteni. Stratégiai játékok (hosszabb ideig, egyre bővülő 

tartalommal). 
 

 Stratégiai játékok játszása a géppel, hálózat 

segítségével, társsal (sakk, memory, pasziánsz). 

 

 
Tananyaghoz szorosabban kapcsolódó oktató játékok 

(egyre nagyobb önállósággal részt venni a játékban). 

 

 
Képek készítése (néhány kocka rajzfilm) segítséggel. 

 

Fogalmak: A megismert játék elnevezése, a játszáshoz szükséges fogalmak ismerete 
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I.2.12 [Új] Testnevelés 9. évfolyam 

        (Testnevelés és egészségfejlesztés) 
 

Cél: A tantárgy célja kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók mozgáskultúráját, 

javítani a mozgás összerendezettségét. A mozgást a motorikus fejletlenségek, testtartási 

rendellenességek korrekciójának eszközévé tenni a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás 

eljárások alkalmazásával, az uszodai foglalkozások, gyógytorna kezelések által kialakítva olyan 

ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket, amely a későbbi mozgásos cselekvési 

biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza, motorikus képességeiket 

hatékonyan fejleszti. A tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben a mozgásos cselekvési 

biztonság kialakításával, a bátorság megalapozásával vesz részt a feladatok kivitelezése 

közben, amelyet a motorikus képességek ügyesítésével, az egyensúly, a figyelem fejlesztésével 

ér el. A balesetveszélyes helyzetek felismerése és az elkerülés technikáinak gyakorlása segít a 

testi épség megőrzésében. A tantárgy szerepe különösen fontos a szabályok betartásának, a 

becsületes játék normáinak elmélyítésében és versenyhelyzetekben az önuralom és az 

önfegyelem kialakításában. A nemzeti öntudat, hazafias nevelés céljait a téri tájékozódás 

fejlesztésével és a helyes testtartásban történő mozgások gyakorlásával segíti. Fejleszti az 

önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát a pozitív személyiségjegyek megerősítésével, az 

egészséges önbizalom kialakításával, a fizikai képességek reális megismertetésével, segíti a 

félénkség és a szorongás érzésének csökkentését a mozgásos tevékenységekben. A tantárgy 

sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíti a tanulók mozgásvágyának 

fenntartását, valamint élmények gyűjtését. Iskolánkban heti rendszerességgel több sportszakkör 

(úszás, atlétika, kosárlabda, labdarúgás, kerékpár, asztalitenisz, tollaslabda) is működik, 

amelyek keretében lehetőség nyílik a sportágak szakszövetségei által kiírt versenyeken való 

részvételre. 

Elvárt teljesítmény: Szabályok betartásával, viszonylagos önállósággal alapmozgások és 

atlétikai mozgások végrehajtására legyen képes. Verseny-és csapatjátékokban képességeinek 

megfelelően a szabályok betartásával és az esetleges vereség elviselésére való készséggel 

vegyen részt. Legyen igénye a rendszeres mozgásra, sportra, szeresse a vízben végezhető 

mozgás lehetőségeket. Legyen képes vigyázni saját és társa testi épségére, egészségére 

sportolás közben. Ismerje és utasítsa el az egészséget károsító szokásokat. Tudjon  nagyság 

szerint sorakozni, vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatokat elvégezni,   felismerni és 

reprodukálni egyszerű alapmozgásokat, járásmódokat. egyszerűbb testhelyzeteket utánozni, 

segítséggel bordásfalon függeszkedni, gimnasztikai gyakorlatokat utánozni segítséggel, 

utánzással négyütemű gyakorlatokat végezni. Légzését szabályozni, egykezes alsó és felső 

dobással célba dobni. Lábbal irányt tartva labdát vezetni (mindkét lábbal), cél felé elrúgni. 

csapatához alkalmazkodni, örülni mások sikerének. Kialakítani benne a versenyszellemet. 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 9 évfolyam 

Heti óraszám 5 

Éves óraszám 180 
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A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

Témakör/Évfolyam 9-10 évfolyam 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 30 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 70 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 100 

4. Labdás gyakorlatok 60 

5. Sportjátékok elemei 100 

Összesen: 360 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 36 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret az első évfolyamra 

Témakör/Évfolyam 9.évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 15 óra 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 35 óra 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 50 óra 

4. Labdás gyakorlatok 30 óra 

5. Sportjátékok elemei 32 +18 óra 

Összesen: 180 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 18 óra 
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Évfolyam: 9. 

1. Témakör: 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: Vezényszavak ismerete és követése. Fegyelmezett gyakorlatvégzés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorakozó magasság szerint 

önálló sorakozó 

Tudjon önállóan, magasság szerint sorba állni 

Járások egysoros, kétsoros, helyben, jelre indulás, 

megállás 

lábujjhegyen, sarkon 

menetelés helyben, igazodás, sorbontás 

menetelés zenére, ritmusra 

 

Ismerje a járások típusait, mozgások 

vezényszóra 

Testfordulatok sarkon fordulás jobbra, balra Tudjon irányokat segítséggel 

megkülönböztetni 

Fogalmak: nyit, zár, jobb, bal, igazodás, sorbontás, magas, alacsony 
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Évfolyam: 9. 

2. Témakör: Gimnasztikai gyakorlatok Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 35 

Nevelési fejlesztési cél: Ritmust átvenni megérezni, követni. Tanult mozgás elemeket kitartóan végezni. folyamatosan hibát javítani 

Kéziszerek használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Mozgáselemek összekapcsolása helyben futás, magas térdemeléssel 

terpeszállás törzshajlítással, boka érintés 

négyütemre végzett gyakorlatok (alapállás, 

ugrás terpeszbe, kar oldalsó középtartás, taps 

a fej fölött, vissza alapállás) 

két ütemű, négy ütemű gyakorlatok 

összekapcsolás, zenére ritmizálva másolva 

Kéziszerek és szabadgyakorlatok szalag, labda, babzsák, medicinlabda, karika 

alkalmazása 

zenére gyakorlatsorok, ügyelve a testtartásra, 

ütemtartásra 

végtagok egymástól független mozgatása, 

kéziszerek felismerése, helyes használata 

Szakkifejezések megértése vezényszavak gyakorlása 

begyakorolt feladatsorok zenére, a testtartás 

és ütemtartás figyelembe vételével 

 

szakkifejezések megértése, helyes 

alkalmazása 

Fogalmak: terpeszállás, négyütemű gyakorlat, oldalsó középtartás, mellső tartás, magas tartás, kéziszerek 
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Évfolyam: 9. 

3. Témakör: Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 50 

Nevelési fejlesztési cél: Izomerősítés, Kitartó gyakorlatvégzés, Folyamatos hibajavítás 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Guggolás guggoló járás Képes legyen guggolásban egyensúlyát 

megtartani, kéz támasszal guggolásban járni 

Kúszás, mászás sík területen és akadályokon keresztül Legyen képes az ellentétes kar-láb mozgásra, 

akadályok leküzdésére 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen balesetvédelmi szabályok betartása 

Távolugrás elrugaszkodás páros lábról, karlendítés, 

guggolásba érkezés 

balesetvédelmi szabályok betartása 

Állórajt, futás rövid, hosszútávú, középtávú 

lassú, közepes, gyors iram 

előre, hátra 

állórajt gyakorlása 

iramváltások, állóképesség növelése, helyes 

futómozgás elsajátítása 

Egyensúlyozó járás szivacson, kötélen, padon balesetvédelmi szabályok betartása 

Úszás úszásnemek megismerése, gyakorlása 

 

balesetvédelmi szabályok betartása, 

kondicionáló úszás gyakorlása, vitálkapacitás 

növelése 

egy úszásnem képességek szerinti elsajátítása 

Fogalmak: gyakorlatok megnevezése, sorozat, állórajt, tevékenységek megnevezése, méter, úszásnemek (gyorsúszás, mellúszás, hátúszás), 

kartempó, lábtempó 
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Évfolyam: 9. 

4. Témakör: Labdás gyakorlatok Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: Önzetlen játék. Céltudatos játék. Egyre pontosabb labda vezetés, célba juttatás(kézzel, lábbal). 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kislabda dobás kislabda dobás, álló helyzetből, nekifutásból 

célbadobás 

Képes legyen guggolásban egyensúlyát 

megtartani, kéz támasszal guggolásban járni 

Átadások kétkezes mellső, kétkezes alsó, kétkezes 

felső,  

egykezes felső 

gurítások 

biztos labda fogás, átadások fajtáinak 

megértése és kivitelezése 

Labdavezetés labdavezetés, akadályokkal  

váltott kézzel labdavezetés 

futás közben labdavezetés 

labdavezetés lábbal, lassú futással 

Sportág-specifikus labdavezetések, szabályok 

megismerése 

labda helyes pattogtatása, labdavezetés 

közben vezényszavak végrehajtása, 

labdavezetés különböző irányba 

Sportág-specifikus mozgások egyre 

pontosabb kivitelezése 

Fogalmak: gyakorlatok megnevezése, váltott kéz, dobóterpesz, labdavezetés, sportág-specifikus kifejezések 
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Évfolyam: 9. 

5. Témakör: Sport játékok elemei  Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 32+18 

Nevelési fejlesztési cél: Szabálykövetés fokozása. Céltudatos játék. Csapatszellem fokozása. Rendszeres sportolás igényének kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kosárlabda, zsinórlabda, szivacskézilabda dobás, elkapás, átdobás, passzolás, 

rámozdulás 

alapállás, megállás, megindulás, megállás, 

labdavezetés 

kosárra dobás, kapura dobás, védekezés 

sportágak megnevezése, szabálytartás, 

csapatjátékra való képesség, 

sporteszközök rendeltetésszerű használata 

Labdarúgás rúgás, passzolás, rámozdulás 

alapállás, megállás, megindulás, megállás, 

labdavezetés 

kapura rúgás 

védekezés 

sportágak megnevezése, szabálytartás, 

csapatjátékra való képesség, 

sporteszközök rendeltetésszerű használata 

Szivacslabda, tenisz labda elütése 

pályatartása 

vonalkövetés, a mozgásoknál 

szervák, labda feldobás, röptében ütés 

háló felett átemelés 

passzolt labda eltalálása, kézből feldobott 

labda eltalálása, pálya tartása, célba ütés 

Úszás úszásnemek gyakorlása 

kondicionáló úszás 

légzés javítása 

szubaqualis torna 

egy úszásnem képességek szerinti ismerete 

kitartó úszás 

balesetvédelmi szabályok követése 

 

Kerékpár, görkorcsolya időjárásnak megfelelő sporteszközök 

rendeltetésszerű használata 

sporteszközök szakszerű és balesetmentes 

használata 

Kondicionáló gépek széleskörű használat  gépek célszerű és szakszerű használat 

gyakorlatok elsajátítása 

sporteszközök szakszerű és balesetmentes 

használat 

Fogalmak: sportágak megnevezése, kosárpalánk, kosár, kosárlabda, szerva, szerválás, kapu, gól, tevékenység megnevezése 

 



739 
 

Megjegyzés: 

- Az általános iskolai úszás oktatás, uszodai foglalkozások nem kötelezőek a kerettantervben foglaltak szerint, de a helyi adottságok miatt 

ezekre lehetőség nyílik. 

- Az uszodai foglalkozásokban részt vevő gyerekeket minden esetben a szakemberek választják ki, hogy a szakmai-, egészségügyi feltételek, 

nemzeti népegészségügyi előírások alapján kik alkalmasak a vízben történő mozgásnevelésre. 

- Azok a tanulók, akik nem alkalmasak az uszodai foglalkozásokra, természetesen azonos időben tornatermi foglalkozásokon vesznek részt. 

 

- Az uszodai foglalkozásokból történő kizáró okok:  

 

- Szobatisztaság hiánya, bizonytalansága  

- Epilepszia (orvosi igazolással 1 év tünetmentesség esetén megkísérelhető)  

- Egyéb egészségügyi okok (pl.: sztómazsák, PEG, Shunt – kivéve külön igazolással) 

- Fertőző betegségek, főként a bőrbetegségek  

- Magatartási-viselkedési problémák 
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[Új] Testnevelés 10. évfolyam 
        (Testnevelés és egészségfejlesztés) 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret a tizedik évfolyamra 

Témakör/Évfolyam 10. évfolyam 

1. Rendgyakorlatok/ Téri tájékozódás 15 óra 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 35 óra 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 50 óra 

4. Labdás gyakorlatok 30 óra 

5. Sportjátékok elemei 32 +18 óra 

Összesen: 180 

Szabadon felhasználható órakeret (10%) 18 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



741 
 

10. Évfolyam 

1. Témakör: 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 15 

Nevelési fejlesztési cél: Vezényszavak ismerete és követése. Fegyelmezett gyakorlatvégzés. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Sorakozó magasság szerint 

önálló sorakozó 

Tudjon önállóan, magasság szerint sorba állni 

Járások egysoros, kétsoros, helyben, jelre indulás, 

megállás 

lábujjhegyen, sarkon 

menetelés helyben, igazodás, sorbontás 

menetelés zenére, ritmusra 

 

Ismerje a járások típusait, mozgások 

vezényszóra 

Testfordulatok sarkon fordulás jobbra, balra Tudjon irányokat segítséggel 

megkülönböztetni 

Fogalmak: nyit, zár, jobb, bal, igazodás, sorbontás, magas, alacsony 
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10. Évfolyam 

2. Témakör: Gimnasztikai gyakorlatok Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 35 

Nevelési fejlesztési cél: Ritmust átvenni megérezni, követni. Tanult mozgás elemeket kitartóan végezni. folyamatosan hibát javítani 

Kéziszerek használata. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Mozgáselemek összekapcsolása helyben futás, magas térdemeléssel 

terpeszállás törzshajlítással, boka érintés 

négyütemre végzett gyakorlatok (alapállás, 

ugrás terpeszbe, kar oldalsó középtartás, taps 

a fej fölött, vissza alapállás) 

két ütemű, négy ütemű gyakorlatok 

összekapcsolás, zenére ritmizálva másolva 

Kéziszerek és szabadgyakorlatok szalag, labda, babzsák, medicinlabda, karika 

alkalmazása 

zenére gyakorlatsorok, ügyelve a testtartásra, 

ütemtartásra 

végtagok egymástól független mozgatása, 

kéziszerek felismerése, helyes használata 

Szakkifejezések megértése vezényszavak gyakorlása 

begyakorolt feladatsorok zenére, a testtartás 

és ütemtartás figyelembe vételével 

 

szakkifejezések megértése, helyes 

alkalmazása 

Fogalmak: terpeszállás, négyütemű gyakorlat, oldalsó középtartás, mellső tartás, magas tartás, kéziszerek 
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10. Évfolyam 

3. Témakör: Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 50 

Nevelési fejlesztési cél: Izomerősítés, Kitartó gyakorlatvégzés, Folyamatos hibajavítás 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Guggolás guggoló járás Képes legyen guggolásban egyensúlyát 

megtartani, kéz támasszal guggolásban járni 

Kúszás, mászás sík területen és akadályokon keresztül Legyen képes az ellentétes kar-láb mozgásra, 

akadályok leküzdésére 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen balesetvédelmi szabályok betartása 

Távolugrás elrugaszkodás páros lábról, karlendítés, 

guggolásba érkezés 

balesetvédelmi szabályok betartása 

Állórajt, futás rövid, hosszútávú, középtávú 

lassú, közepes, gyors iram 

előre, hátra 

állórajt gyakorlása 

iramváltások, állóképesség növelése, helyes 

futómozgás elsajátítása 

Egyensúlyozó járás szivacson, kötélen, padon balesetvédelmi szabályok betartása 

Úszás úszásnemek megismerése, gyakorlása 

 

balesetvédelmi szabályok betartása, 

kondicionáló úszás gyakorlása, vitálkapacitás 

növelése 

egy úszásnem képességek szerinti elsajátítása 

Fogalmak: gyakorlatok megnevezése, sorozat, állórajt, tevékenységek megnevezése, méter, úszásnemek (gyorsúszás, mellúszás, hátúszás), 

kartempó, lábtempó 



744 
 

10. Évfolyam 

4. Témakör: Labdás gyakorlatok Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 30 

Nevelési fejlesztési cél: Önzetlen játék. Céltudatos játék. Egyre pontosabb labda vezetés, célba juttatás(kézzel, lábbal). 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kislabda dobás kislabda dobás, álló helyzetből, nekifutásból 

célbadobás 

Képes legyen guggolásban egyensúlyát 

megtartani, kéz támasszal guggolásban járni 

Átadások kétkezes mellső, kétkezes alsó, kétkezes 

felső,  

egykezes felső 

gurítások 

biztos labda fogás, átadások fajtáinak 

megértése és kivitelezése 

Labdavezetés labdavezetés, akadályokkal  

váltott kézzel labdavezetés 

futás közben labdavezetés 

labdavezetés lábbal, lassú futással 

Sportág-specifikus labdavezetések, szabályok 

megismerése 

labda helyes pattogtatása, labdavezetés 

közben vezényszavak végrehajtása, 

labdavezetés különböző irányba 

Sportág-specifikus mozgások egyre 

pontosabb kivitelezése 

Fogalmak: gyakorlatok megnevezése, váltott kéz, dobóterpesz, labdavezetés, sportág-specifikus kifejezések 
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10. Évfolyam 

5. Témakör: Sport játékok elemei  Tantárgy: Testnevelés Óraszám: 32+18 

Nevelési fejlesztési cél: Szabálykövetés fokozása. Céltudatos játék. Csapatszellem fokozása. Rendszeres sportolás igényének kialakítása. 

Ismeretek Tevékenységek Fejlesztési feladatok 

Kosárlabda, zsinórlabda, szivacskézilabda dobás, elkapás, átdobás, passzolás, 

rámozdulás 

alapállás, megállás, megindulás, megállás, 

labdavezetés 

kosárra dobás, kapura dobás, védekezés 

sportágak megnevezése, szabálytartás, 

csapatjátékra való képesség, 

sporteszközök rendeltetésszerű használata 

Labdarúgás rúgás, passzolás, rámozdulás 

alapállás, megállás, megindulás, megállás, 

labdavezetés 

kapura rúgás 

védekezés 

sportágak megnevezése, szabálytartás, 

csapatjátékra való képesség, 

sporteszközök rendeltetésszerű használata 

Szivacslabda, tenisz labda elütése 

pályatartása 

vonalkövetés, a mozgásoknál 

szervák, labda feldobás, röptében ütés 

háló felett átemelés 

passzolt labda eltalálása, kézből feldobott 

labda eltalálása, pálya tartása, célba ütés 

Úszás úszásnemek gyakorlása 

kondicionáló úszás 

légzés javítása 

szubaqualis torna 

egy úszásnem képességek szerinti ismerete 

kitartó úszás 

balesetvédelmi szabályok követése 

 

Kerékpár, görkorcsolya időjárásnak megfelelő sporteszközök 

rendeltetésszerű használata 

sporteszközök szakszerű és balesetmentes 

használata 

Kondicionáló gépek széleskörű használat  gépek célszerű és szakszerű használat 

gyakorlatok elsajátítása 

sporteszközök szakszerű és balesetmentes 

használat 

Fogalmak: sportágak megnevezése, kosárpalánk, kosár, kosárlabda, szerva, szerválás, kapu, gól, tevékenység megnevezése 
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Megjegyzés: 

- Az általános iskolai úszás oktatás, uszodai foglalkozások nem kötelezőek a kerettantervben foglaltak szerint, de a helyi adottságok miatt 

ezekre lehetőség nyílik. 

- Az uszodai foglalkozásokban részt vevő gyerekeket minden esetben a szakemberek választják ki, hogy a szakmai-, egészségügyi feltételek, 

nemzeti népegészségügyi előírások alapján kik alkalmasak a vízben történő mozgásnevelésre. 

- Azok a tanulók, akik nem alkalmasak az uszodai foglalkozásokra, természetesen azonos időben tornatermi foglalkozásokon vesznek részt. 

 

- Az uszodai foglalkozásokból történő kizáró okok:  

 

- Szobatisztaság hiánya, bizonytalansága  

- Epilepszia (orvosi igazolással 1 év tünetmentesség esetén megkísérelhető)  

- Egyéb egészségügyi okok (pl.: sztómazsák, PEG, Shunt – kivéve külön igazolással) 

- Fertőző betegségek, főként a bőrbetegségek  

- Magatartási-viselkedési problémák 
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II. KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 11-12. ÉVFOLYAMÁNAK 

KÖZISMERETI HELYI TANTERVE 

 

Az évfolyamok közismereti tantárgyai a 9-10. évfolyamokon elért tudásra építenek, azt 

megerősítik a gyakorlati képzés céljainak és feladatainak függvényében. 

 

Cél:  

 Kialakítani a tanulóban az igényt a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítása, 

ellátása és minél önállóbb gyakorlása iránt. 

 Támogatni a gyakorlati műhelyekben elengedhetetlen praktikus készségek, figyelem, 

fegyelem, motiváció, pontosság, türelem kialakulását. 

 

Feladat: 

 A munkafolyamat ellátásának, a munkatevékenységeket támogató készségeknek 

tudatos, célorientált fejlesztése, a kitartás megalapozása.  

 A képzés során törekedni kell az egyéni képességstruktúra feltérképezésére és minél 

teljesebb körű fejlesztésére az eltérő szükségletek alapján.  

 A gyakorlati oktatás során szem előtt kell tartani a hétköznapi életben előforduló 

felhasználások bemutatását, a gyakorlatias elsajátítást, a tevékenységek 

szükségességének példáit a felnőtt életben előforduló helyzetekben.  

 A képzés alatt minél több lehetőséget kell adni a szituációs helyzetekben történő 

megértésre, gyakorlásra. 

 

II. 1. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK – NEVELÉSI CÉLOK 

 

Az erkölcsi nevelés területén szociális kapcsolataiban felkészül a munkahelyi közösségbe 

történő beilleszkedésre, megismeri a munkatársi kapcsolatok kialakításához szükséges 

alapelveket. Képes társas kapcsolataiban a közösségi magatartás alapvető formáinak 

megtartására, alkalmazására, fejlődik feladatainak elvégzéséhez szükséges kötelességtudata. 

Megismeri és elfogadja az egyéni különbségekből adódó praktikus lehetőségeket, kialakul az 

egymás segítése iránt érzett igény.   

 

Nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a tanuló érdeklődik környezete szokásai és 

hagyományai iránt, bővülnek ismeretei a társadalom és az őt körül vevő közösség ünnepeiről, 

jeles helyszíneiről. Aktívan részt vesz a helyi megemlékezéseken, felismeri a haza legfontosabb 

értékeit és szimbólumait.  

  

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén megismeri, és iskolai keretekben 

gyakorolja a demokratikus döntési szabályokat, igényli a saját hétköznapi életét meghatározó 

körülmények megismerését, a befolyásoló tényezőket figyelembe vevő választás lehetőségét, 

az önálló döntés szabadságát, aktívan részt vesz a közösség döntéshozatalában. Törekszik a 

társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartásformák, jogok és kötelezettségek betartására.  

  

Az önismeretének és társas kapcsolati kultúrájának fejlesztése során megismeri és 

elfogadja reális életlehetőségeit, kialakul igénye a felnőtt élet kapcsolatai iránt, tudatosan 

gyakorolja a különböző helyzetekben szokásos viselkedésformákat. Fejlődik önbizalma, 

önértékelése, felismeri az érzelmi élet fontosságát és irányíthatóságát. Személyes 
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kapcsolataiban kerüli a túlzott bizalmaskodást, kialakul magatartásában a felnőttes 

mértéktartás. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés területén az egészséges életmód szabályainak betartására, 

ismeri és kerüli a káros hatásokat. Megalapozódik a munkatevékenységek megkezdéséhez 

szükséges fizikai és lelki alkalmasság, fejlődik a kitartás, a tevékenységek végig vitelének 

igénye. 

 

A családi életre nevelés területén mélyül a családi életben elfoglalt szerepének ismerete, társas 

kapcsolataiban felismeri az érzelmi kötődések és kapcsolatok új formáit. Megismeri felnőtt 

élete családi életlehetőségeit, a családi, lakóotthoni együttélések alternatíváit. Gyakorolja a 

konfliktushelyzetek megoldásának lehetőségeit, törekszik a nézeteltérések kulturált 

megoldására, a kialakult kompromisszumokat elfogadja. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a tanulóban megerősödik a másokra való 

odafigyelés igénye, szívesen törekszik közösségében a segítségnyújtásra. Felismeri gyakorlati 

tevékenységében az önmaga és mások testi és lelki épségének megóvása érdekében szükséges 

körültekintő magatartás fontosságát. 

 

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén a készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 

tovább tudatosítja a tanulóban az egyén és a környezet egymásra hatásának jelentőségét, a 

környezet kímélésének fontosságát. Felkészít a munkatevékenységek végzése közben és a 

mindennapi felnőtt élet tevékenységeiben felmerülő környezeti hatások megértésére, a káros 

jelenségek elkerülésére, az elvárható óvatosság és mértéktartás szem előtt tartására.  

 

A pályaorientációs fejlesztés során a tanuló felkészül a gyakorlati képzést követően a számára 

elérhető munkatevékenységben történő részvételre, amelynek része az alapvető képességek és 

készségek feltérképezése mellett az egyéni motivációk és elképzelések összehangolása. A 

képzés fő felelőssége a tanuló érdekében a pályaorientáció terén egyénre szabott megoldásokkal 

az érdeklődés, az alkalmasság és lehetőségek függvényében a megfelelő képzési profil 

kialakítása.   

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés terén a tanuló ismeretei bővülnek a felnőtt társadalom 

munkamegosztásának rendjéről, a családban elvárható feladatokról és a személyes felelősségi 

körébe tartozó lehetőségekről. Tudatosul az anyagokkal és energiával történő takarékosság 

fontossága, az életvitel tervezésének, a gazdálkodásnak a jelentősége a mindennapi életben.  

 

A médiatudatosságra nevelés során a tanuló elsajátítja az elektronikus információhordozók 

célszerű és szükségszerű felhasználását, felismeri a virtuális valóság és „igazi” valóság közötti 

eltéréseket, fenntartással fogadja a médiahíreket. Megismeri a munkatevékenységekhez 

szükséges információk elérésének lehetőségeit.  

 

A tanulás tanítása terén a tanuló igényli a gyakorlatba ágyazott ismeretelsajátítást, elfogadja 

a folyamatos önképzés szükségességét a változó világhoz történő alkalmazkodás érdekében. 

Fejleszti és alkalmazza az önképzésben az iskolai pályafutása során elsajátított tanulási 

technikákat. Megőrzi kíváncsiságát a környezet változásai iránt és igyekszik a változásokat 

beépíteni ismereteibe, alkalmazni az új lehetőségeket. 
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Egységesség és differenciálás  

  

A készségfejlesztő iskolában az egységesség és differenciálás elve az azonos életkori 

csoportokban történő oktatási rendszerben is biztosítja az egyéni haladási ütemnek, az eltérő 

képességeknek, a reális életlehetőségeknek a figyelembe vételét, az adaptív oktatás 

alkalmazását.  

Az adaptív oktatás lehetőséget ad az eltérő képességű, másodlagos sérülésekkel is küzdő 

tanulók számára egyéni tanulási utak kijelölésére, a habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 

támogató jellegének tervezésére.  

A fejlesztésben a fő hangsúly nem a műveltségtartalmak elsajátításán, hanem a meglévő 

képességelőnyökre építve az alapvető kompetenciák kialakításán van. Az évfolyamokon a 

tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés és kompetenciastruktúra szerint a felnőtt életben 

betölthető eltérő lehetőségek megismerésére, kiválasztására.  

A gyakorlati évfolyamok során a differenciálást legfőképpen az egyéni életlehetőségek, 

képességek felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt életkori tevékenységek és a különböző 

életcélok kitűzésével kell elérni.   
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II. 2 A KÖZISMERETI TANTÁRGYAK TANANYAG SZERINTI TARTALMA 

 

II. 2. 1 Kommunikáció 

 

Cél: 

 

Verbális kommunikáció terén: 

 A helyes hangképzés, a minél érthetőbb beszéd, a megfelelő tartalmi mondanivaló 

fejlesztése. 

 Az olvasott és hallott tartalom megértésének gyakorlása, elmélyítése.  

 

A nonverbális kommunikáció terén: 

 Törekedni kell a minél pontosabb, árnyaltabb kifejezésmódok kidolgozására, a 

gyakorlatban lehető legegyszerűbben alkalmazható, jól érthető formában kidolgozott 

rendszerre.  

 

Általános cél: 

 A tanulók váljanak nyitottá a kommunikációs feladatok megoldására. 

 Minél nagyobb motiváció alakuljon ki a környezettel történő kapcsolatteremtésre. 

 Pozitív tapasztalatokkal éljék meg kommunikációs kompetenciájukat.  

 Legyen igényük a környezet megismerésére,  

 A kíváncsiság legyen része mindennapi gondolataiknak. 

 Alakuljon ki, hogy a kommunikáció a megismerés egyik fontos eszköze. 

 

Feladat: 

 Elérni, hogy a tanulóban fejlődjön az igény arra, hogy környezete közléseit, 

információit megértse és önmagát megértesse környezetével.  

 A tanuló képességeihez mérten kapcsolódjon be társas érintkezésekbe, alkalmazza 

kommunikációs ismereteit, vegyen részt a különféle beszédhelyzetekben.  

 Kommunikációs helyzetekben ismerje fel a kapott egyszerű információk lényegét, tudja 

a kapott ismereteket megfelelően értelmezni és képes legyen véleményt alkotni, 

élményeit megosztani.  

 Próbálja a gyakorlati tevékenységekhez szükséges ismereteit írásos kommunikációval 

is bővíteni, a mindennapi tevékenységekhez kapcsolódó olvasási és írási feladatokat 

elvégezni. Egyre bővebb szókinccsel legyen képes érzéseit, kívánságait, problémáit 

kifejezni.   

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

Évfolyam 11.-12.  

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 72 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

Témakör/Évfolyam 11-12. évf. 

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés 54 

2. Olvasás-írás  60 

3. Médiaismeret. Nem verbális információk értelmezése 30 

Ősszesen: 144 
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Évfolyam: 11-12. 

1. Témakör: Anyanyelv. Beszédfejlesztés 

Fejlesztendő kompetencia: magabiztos kommunikáció. 

Óraszám: 54 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt/javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Beszédgyakorlatok (folyamatos 

beszédkészség fejlesztése, 

artikuláció, beszédritmus, 

hangsúly szerepének elmélyítése). 

Kommunikáció: mindennapi 

társas érintkezés, kulturált vita, 

konfliktushelyzetek megoldása 

Mondatalkotás képek 

segítségével, megadott szavakkal. 

Grammatikus beszéd fejlesztése 

Beszélgetés, felolvasás, versek, rövid történetek 

előadása. 

 

Játékok, szituációs gyakorlatok, beszélgetés, 

dramatizálás. 

 

Szókincsbővítés, csoportosítás, beszélgetés. 

 

Mondatok tartalmi bővítése 

hangsúly, beszéd, 

kommunikáció, 

artikuláció, szerző, 

vers, regény, folyóirat, 

internetes újság 

az adott szituációhoz 

kapcsolódó 

fogalmak szó, 

mondatfajták, mondat 

Nyelvi fejlettségének 

megfelelő szinten tudjon 

verset, prózát mondani. 

A helyzeteknek megfelelően 

tudja alkalmazni az 

illemszabályokat. 

Legyen képes más 

véleményét elfogadni. 

Tudjon összefüggően 

mondatot alkotni. 

Spontán beszélgetés. 

Gondolataink, érzelmeink 

kifejezése dramatikus 

gyakorlatokban.  

Barkochbajáték. 

Könyvtárhasználat/ 

Internethasználat (egyéni 

képességek szerint) 

Iskolai, otthoni történések elbeszélése, 

megvitatása. 

Szókincs bővítés, helyzetgyakorlatok. 

Játék, megfelelő kérdések, válaszok és 

következtetések. 

Kölcsönzés, (tanári segítséggel) kiválasztott téma 

keresése az interneten /pozitív, negatív példák / 

feldolgozása) 

gondolat, érzelmek 

tárgy, személy, 

fogalom, méret, szín 

 

könyvtár, olvasójegy, 

kölcsönzés, Internet  

Kapcsolódjon be a 

társalgásba. 

Fejlődő empátiás képesség 

Tudjon gondolkodni, 

következtetni, és megfelelő 

kérdést feltenni. Ismerje a 

kulturált viselkedés 

szabályait. 
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Évfolyam: 11 -12. 

2. Témakör: Olvasás - írás  

Fejlesztendő kompetencia: Ismeretszerzés egyre önállóbban 

Óraszám:60 

Tananyag Tanulói tevékenység  Elvárt / javasolt 

fogalmak 

Elvárt teljesítmény 

Olvasástechnika és az olvasásértés 

fejlesztése. 

Írás gyakorlás. 

Ismeretterjesztő és klasszikus ifjúsági 

regény részletek olvasása. 

(pl.: történelmi regék, mondák, novellák, 

földrajzi ismertetők, állatokról és a 

természetről szóló ifjúsági művek stb.) 

A tanulók egyéni érdeklődési körével 

kapcsolatos témák olvasása internetes 

oldalakról 

Ismeretterjesztő és szépirodalmi 

művek olvasása. 

(pl.: történelmi regék, mondák, 

novellák, földrajzi ismertetők, 

természetet és állatszeretetet 

népszerűsítő írások stb.) 

 

Másolás, írás, diktálás után. 

Nyomtatvány kitöltése. 

Olvasás, írás, közös értelmezés. 

Olvasmányok közös olvasása, 

megtárgyalása. 

mozi, színház, koncert, 

múzeumok az adott 

mondat szavai, 

betűforma, kisbetű, 

nagybetű, sorköz, 

szóköz, vessző, ékezet, 

javítás, stb. 

lakcím, név, aláírás régi 

korok, történelmünk 

nagyjai, stb. 

Tudjon reálisan kulturális 

programokat tervezni/a tervezéshez 

segítséget kérni. 

Legyen képes az önálló 

gondolkodásra és következtetésre. 

Vegye figyelembe az esztétikai 

szempontokat. 

Tudjon segítséggel nyomtatványt 

kitölteni. 

Legyenek elemi ismeretei a 

történelmi korokról, más égtájon, 

országban zajló  

életről, stb. 

Olvasástechnika fejlesztése, az 

írásjeleknek megfelelő hangsúlyozás, 

szövegemlékezet fejlesztése. 

Versek hangulatának megfigyeltetése 

(Szabó Lőrinc, Arany János, stb.). 

 

Egyéni képességek szerint: órarend, vagy 

napirend leírása vagy osztálytársak 

jellemzése. 

Törd a fejed! Találós kérdések. 

Egyéni képességek figyelembevételével 

adott meghatározásból fogalom, élőlény 

vagy tárgy megnevezése. 

Hangos és néma olvasás. 

 

 

 

Verstanulás és mondás. 

 

Az adott időponthoz tevékenység 

írása. 

 

Olvasás, gondolkodás, írás, 

magyarázat. 

hangszín, hangsúly, 

szünettartás 

hangszín, testbeszéd 

tanulás, pihenés, szakkör, 

elfoglaltság 

 

Az adott találós kérdések 

szavai. 

Külső, belső 

tulajdonságok 

A tartalomnak megfelelő 

hangsúllyal tudjon olvasni. 

 

Egyéni képességei szerint: tudjon 

verset mondani. 

A vers hangulatát tudja átérezni. 

Tudja az időpontokhoz a megfelelő 

tevékenységet hozzárendelni. 

 

Próbálkozzon a helyes megoldás 

megtalálásával. 
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Évfolyam: 11 -12. 

3.Témakör: Médiaismeret. Nem verbális információk értelmezése 

Fejlesztendő kompetencia: Eligazodás a média műsorában 
Óraszám: 30 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt / javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

TV, rádióműsor átnézése, állandó 

műsorok időpontja. 

Műsorrészletek kiválasztása, 

megnézése többször, a látottak 

megbeszélése (formai és tartalmi 

szempontból). 

Piktogramok. Logók. 

A közlekedés jelei. 

Tájékoztató jelek a postán, a 

bankban 

TV újság olvasása, adott műsorok keresése 

időpont és cím alapján. 

Hírek készítése az osztály életével 

kapcsolatban, hírolvasás, kvízjátékok 

kérdéseinek összeállítása, játék, verseny. 

Reklámok 

Felismerés, azonosítás, megfigyelés, gyűjtés. 

 

Séta, megfigyelés, beszélgetés, gyűjtés. 

Levél, telefonszámla feladása. 

Tanulmányi séta a bankban, pénzügyi 

szolgáltatások áttekintése, a biztonság 

fontossága, a kód fogalma 

TV csatornák, játék-és 

ismeretterjesztő filmek, 

vetélkedők, rádió 

piktogram, logó 

KRESZ táblák, veszély 

számlák, pénz, befizető 

ablakok, postai jelek 

Kód, bankkártya, 

automata, címletek 

Tudjon eligazodni a TV 

újságban és válogatni a 

műsorok között. 

Ismerje fel a köznapi jeleket 

és értelmezze azokat. 

Ismerje a KRESZ táblákat és 

a balesetveszély 

elkerülésének lehetőségeit. 

Legyen képes a feladat 

önálló, vagy segítséggel való 

megoldására. 

Értse meg a kód jelentőségét, 

tudja kezelni 

Filmnézés 

 

Rádióműsor kiválasztása (vers, mese, 

riport). 

Információt adó jellegzetes műsorok: 

időjárás-jelentés, közlekedési hírek. 

Az adott település térképe. 

Budapest közlekedési térképe. 

A Metróvonalak megkeresése. 

A környezetünkben fellelhető 

szimbolikus 

ábrázolások (zászlók, Európai Unió). 

Élmények megbeszélése. 

 

Film, rádióműsor meghallgatása, tartalmának 

megbeszélése. 

 

Riporter játék (kérdés, felelet adott 

témakörben). 

 

A műsor meghallgatása, beszámolás, 

véleményezés 

 

mozi, film, rendező, 

színészek 

 

vers, mese, szavalás, 

próza, riport, 

időjárás, csúszós út, 

vihar, szél, közlekedési 

dugó, baleset, terelő út  

 

saját település, főváros, 

helyi közlekedés, 

távolsági közlekedés, 

Tudja a film történetét 

elmesélni és véleményezni. 

A tartalomnak megfelelően 

tudjon érzelmileg 

ráhangolódni a kiválasztott 

műsorra. 

Tudja kezelni a TV-t, a 

megfelelő csatornát 

kiválasztani és egyéni 

képességei arányában, 

véleményt alkotni a 

hallottakról. 
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Közintézményekben található 

jelzések, 

feliratok felismerése, értelmezése. 

Tanulmányok során használatos 

jelek, 

jelzések értelmezése és követése.   

Térkép nézegetése, olvasás, keresés, 

megnevezés. 

 

Megfigyelés, gyűjtés, magyarázat. 

Tanulmányi séta, adatgyűjtés, 

Munkafüzetek, tankönyvek jelzései. 

metró, közlekedés, 

csomópont 

béke, Európai Unió, 

zászlók 

Aktuális fogalmak. 

Ismerje és nevezze meg a 

helyi közlekedési 

lehetőségeket 

Ismerjen fel és magyarázzon 

meg néhány szimbólumot. 

Ismerjen fel és értelmezzen 

néhány gyakrabban használt 

jelzést, feliratot. 
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II. 2. 2 Számolás – mérés 

 

Cél: 

 A tanuló a készségfejlesztő speciális szakiskola elvégzése után rendelkezzen gyakorlati 

kompetenciával a hétköznapi időbeli, térbeli tájékozódás, vásárlás területein egyéni 

képességeinek megfelelően. 

 A tanuló egyéni képességeinek megfelelően váljon képesség egyszerű számtani 

műveleteket elvégzésére fejben, segédeszközzel vagy számológép segítségével. 

 A tanuló szerezzen tapasztalatokat a különböző mérési tevékenységek során, és ezeket 

legyen képes minél inkább adekvátan felhasználni a mindennapos feladatai során. 

 A tanuló szerezzen tapasztalatokat a vásárlási gyakorlatok során, váljon minél 

önállóbbá, ismerje fel, hogy mikor van szüksége segítségre, és legyen képes azt kulturált 

módon kérni. 

 

Feladat: 

 Térbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése, naptárismeret, naptárhasználat kialakítása 

 Pénzérmék, bankjegyek felismerésének gyakoroltatása. 

 Számkör megerősítése, további számkör bővítés. 

 Mérések gyakoroltatása, összehasonlítások, becslések végeztetése, méréssel 

kapcsolatos tapasztalatok körének bővítése. 

 Vásárlási gyakorlatok során a tanuló önálló tapasztalatokhoz juttatása. 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 2 óra 

 

Évfolyam 11.  12.  

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 72 72 

 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

 

Témakörök 11-12. évfolyam 

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 40 

2. Műveletek 60 

3. Mértékegységek, mérések, pénz 44 

Összesen: 144 
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11 -12. évfolyam 

1.Témakör: Térbeli és időbeli tájékozódás 

Fejlesztendő kompetencia: Áttekintő képesség, következtetési képesség, rendszerbene való gondolkodás 
Óraszám:40 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt /javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Téri relációk, 

közvetlen 

környezetben 

való 

tájékozódás 

Az iskola helyiségei, funkciójuk:az iskola alaprajzába a 

megfelelő helyiségek nevének beírása szintenként. 

A tanterem alaprajzának felismerése, berendezési tárgyak lemérése, 

méretarányos, előre kivágott bútorsablonok közös elhelyezése a tanterem 

alaprajzán. 

Alaprajz, kicsinyített. Legyen képes a 

közvetlen környezetében 

a térbeli tájékozódásra az 

állapotának megfelelő 

szinten. 

Év, évszakok

hónapok,  

napok 

Hónapok  neveinek, felsorolásának gyakorlása.  

Naptár lapozgatása,  hetek, napok megszámolása (hány hét,  

hány nap van egy hónapban?), fontosabb ünnepnapok, születésnapok 

csoportosítása hónap szerint. 

Irányított beszélgetés a havi 

rendszerességgel ismétlődő események számontartásáról (fizetés,nyugdíj, 

ebédfizetés, BKV-bérlet). 

Megfelelő időegység kiválasztása a fogmosás, nyári tábor,tornaóra, 

stb. időtartamának kifejezéséhez (hány év, hónap, nap, óra, perc) 

Napszakok neveinek ismétlése, megfeleltetése a különböző 

tevékenységeknek. 

Hónapok nevei, 

ünnepnap,havi  

rendszeres kiadások. 

 

Évszakok. 

Tegnap, holnap, ma, 

tegnapelőtt, holnapután. 

Hajnal, reggel, délelőtt,  

dél, délután, este, éjszaka, 

éjfél. 

Tudja elsorolni az 

évszakok, hónapok, 

napok, valamit a 

legfontosabb napszakok 

neveit. 

Az óra. Beszélgetés az időmérés fontosságáról: miért fontos, hogy 

tudjuk, hogy mennyi az idő? 

A különböző órakészülékek fajtái, fontosabb fajták nevei. 

Különböző napi rutintevékenységeknek az analóg órakészülék által 

mutatott időponttal való egyeztetés (egész órák).  

Analóg órakészülék leolvasásának gyakorlása (egész, fél órák) 

Különböző időtartamok kiszámítása a kezdés és befejezés idejétől. 

Nyitva tartás, menetrend, 

munkaidő, rendelési idő, 

karóra, falióra, stopperóra, 

ébresztőóra, toronyóra, 

mutatók,  

digitális óra. 

Egyéni képességeinek 

megfelelően 

törekedjen a különböző 

időegységek neveinek 

pontos használatára  (nap, 

hónap, évszak, 

év)  a spontán beszéde 

során. 

Életkorok Beszélgetés képek alapján (különböző életkorú emberek képei Képek 

rendelése a megfelelő életkori kategóriához. 

Csecsemő, kisgyerek, 

serdülő, fiatalfelnőtt, idős, 

stb. 
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11-12. évfolyam 

  

2.Témakör: Műveletek 

Fejlesztendő kompetencia: Absztakt gondolkodás, eredményorientáltság, rendszerezőképesség, összpontosítás 
Óraszám: 60 

Tananyag Tanulói tevékenység 

Elvárt és 

javasolt 

fogalmak 

Elvárt teljesítmény 

Műveletek gyakorlása 

 

Tanult műveletek gyakorlása az önállóság fokozásával. 

 

Eredmények ellenőrzésének gyakorlása, hibák kijavítása.. 

Számológép használat gyakorlása. 

Összeadás, 

kivonás, 

eredmény, 

ellenőrzés, 

javítás, 

számológép. 

Végezzen műveleteket egyre 

nagyobb önállósággal, 

pontossággal. 

Számkörbővítés 

 

Számkör bővítés, számlálás, számok felismerésének gyakorlása, 

számok sorbarendezése, halmazok létrehozása, mennyiségi 

összehasonlítások végzése, sorozatok létrehozása, folytatása 

  

Számok a környezetben 

 

Számok kiolvasásának, leírásának gyakorlása a helyi értékek egyre 

pontosabb kezelésével.  

Utcán, médiában,tankönyvekben,stb. előforduló számok 

kiolvasásának gyakorlása, közös értelmezése (könyvek oldalszámai, 

reklámújságban szereplő termékek árainak kiolvasása,  újságban látott 

sporteredmények megvitatása, időjárásjelentés értelmezése- hány fok 

lesz? Nőtt vagy csökkent a hőmérséklet? stb.) 

 Fokozódjon önállósága a 

számok helyes kiolvasása 

terén. 

 

Szöveges feladatok 

 

Szöveges feladatok közös elolvasása, értelmezése, megoldása. 

Gondoltam egy számot -játékos feladatok. 

Egyszerű számolási feladatok különböző megfogalmazásokban (tizet 

megettem, három elgurult, kaptam  hozzá ugyanannyit, kettőt 

elajándékoztam, stb.) 

  

Törtekkel kapcsolatos 

fogalmak, kifejezések 

Különböző anyagok esetében az egész és a fél gyakorlása (fél alma, 

fél pohár víz, egész csirke, stb.) 

Fél, egész,   
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11 -12. évfolyam 

 

 

3.Témakör: Mértékegységek, mérések, pénz 

Fejlesztendő kompetencia: Precizitás, információgyűjtés, lényegfelismerés, logikus gondolkodás, felelősségtudat 
Óraszám: 44  

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Mérési gyakorlatok Mérések, becslések, összehasonlítások a környezetben. 

Fizikai tulajdonság mértékegységhez, mérőeszközhöz  

rendelése (pl.súly-kilogramm-mérleg). 

Pontos mérés gyakorlása, eredmények leolvasása, feljegyzése, 

összehasonlítása. 

Mindennapos gyakorlatban előforduló mérések, mérőeszközök 

Az eszközök helye a lakásban (munkahelyen), az eszközök 

tisztántartása. 

mérőeszközök:konyhai 

mérleg személyi 

mérleg, mérőszalag, 

vonalzó, papírcenti, 

mérőpohár, hőmérő. 

Törekedjen a mérések során 

az aktív részvételre. 

A pénz 

 

Bankjegyek, pénzérmék felismerésének gyakorlása.  

Árak becslése: olcsó-drága. 

Pénzérmék váltása oda-vissza (egyes-tízes). 

Megadott összeg kirakása pénzérmék segítségével. 

Reklámújságból kiválasztott termékek árának összeadása, 

kiolvasása, egyéni képességek szerint kirakása pénzérmék 

segítségével. 

Bankjegyek,  

pénzérmék, árak, olcsó, 

drága. 

 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei arról, hogy a pénz 

értéket képvisel, vigyázni kell 

rá. 

Vásárlási gyakorlatok 

 

Vásárlásboltban. 

Áruházi katalógusok nézegetése, áruházak fajtáinak, 

áruféleségek csoportosítása. 

Bevásárlás közös megtervezése, egyszerűbb kifizetések 

végzése együttműködéssel 

Áruféleségek, összeg, 

pénztár, fizetés, 

készpénz, blokk, 

bevásárló lista. 
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II. 2. 3 Etika 

Cél:  

 A tanulók közösséghez való viszonyának, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása.  

 A közösségi, tágabb értelemben társadalmi értékek közvetítése, az általánosan 

elfogadott normák belső szabályozóvá válásának elősegítése.  

 

Feladat: 

 Lehetőséget nyújtani a felnőtt élet legfontosabb kérdéseinek megvitatására, 

megértésére, különös tekintettel a kitartás, a mértéktartás, a munkatevékenységek 

megbecsülése.  

 Segíteni az elfogadás, a segítő készség, a türelem készség szintűvé érését, a 

környezethez való alkalmazkodást. 

 

A kerettanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyam 11.  12.  

Heti óraszám 1 1 

Éves óraszám 36 36 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 11-12. évfolyam  

1.Egyén, közösség, társadalom. 20 

2.Önismeret. Testi lelki egészség. 30 

3.Az ítélőképesség, az erkölcsi- és 

esztétikai érzék fejlesztése. 
26 

Összesen: 72 
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11-12. évfolyam 

1. Témakör: Egyén, közösség, társadalom 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A tágabb környezet, a társadalom elvárásainak megfelelő viselkedés alakítása. 

2. Legyen képes az aktuális helyszínnek megfelelően szerepek változtatására. 

3. Ismerje fel a pozitív hatásokat és értékeket, utasítsa el a negatívakat. 

Kompetenciaterületek: - anyanyelvi kommunikáció, digitális, szociális ás állampolgári. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: konfliktuskezelés, Osztályfőnöki óra: beilleszkedés, alkalmazkodás, konfliktuskezelés 

 

Órakeret: 20 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Jó és rossz, kellemes és kellemetlen, durva, 

erőszakos, illetve kedves és baráti 

viselkedés. Miért fontos a jót választani? 

A közösségi élet szabályainak (törvények, 

házirend, napirend, munkarend, részvétel a 

közlekedésben, szórakozóhelyen) megismerése, 

cselekvés ezeknek megfelelően. 

Ismerje fel és alkalmazza tudatosan a 

társadalomban elismert viselkedésiformákat és 

szabályokat 

Közösségek – erőt adó és negatív hatású 

közösség körének áttekintése. 

A közösség szabályainak be nem tartása, ennek 

következményei (rövid történetek elemzése, saját 

tapasztalat megfogalmazása). 

Épüljenek be a viselkedésébe a meglévő 

kapcsolatok ápolásának technikái, elvárásai, az új, 

pozitív kapcsolatok létesítésének igénye. Ismerje a 

kapcsolatalakítás lehetőségeit, szocializált formáit 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, 

engedelmesség helye az egyén 

viselkedésében. Hogyan képviseld az 

érdekeidet? 

Bizalmi kapcsolat kialakításának lehetőségei. Legyen képes a konfliktusok kialakulásának 

megelőzésére, ismerje a kialakult konfliktusok 

megoldásának lehetőségeit. 

Együttérzés másokkal, saját helyzet reális 

értékelése. 

Önálló vélemény megfogalmazása, vállalása az 

adott csoportban. 

Legyen képes asszertivitásra. 
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Páros- és közösségi kapcsolatok körének 

áttekintése – hasonlóságok és különbségek 

számbavétele. 

Szerepjáték, kapcsolat létesítése, viták 

rendezése, kapcsolat lezárása (szakítás), abúzus, 

zaklatás eseteinek felismerése, segítség 

kérésének lehetőségei. 

Tudjon bizalmi kapcsolat kialakítani erre 

megfelelő személlyel, sajátítsa el segítség 

kérésének formáit. 

Nemi, nemzetiségi, etnikai 

különbözőségek tartalmának tisztázása. 

A társadalom tagjai sokszínűségének áttekintése, 

ezek elfogadása (férfi - nő, nemzetiségek saját 

környezetükben – más népek tagjai: bőrszín, 

nyelv, vallási különbözőségek, saját 

tapasztalatok ezzel kapcsolatban). 

Legyen képes asszertivitásra. 

Erőszak, bántalmazások megelőzésének, 

elkerülésének, szükség esetén segítség 

kérésének módjai, formái 

Lehetőségek és következmények megbeszélése 

példákon keresztül. 

Ismerje fel és kerülje el a számára hátrányos, 

negatív hatású viselkedést és közösségeket 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, törvény, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, 

erény, előítélet, tévhit, alkalmazkodás. A már tanult udvariassági formák.  Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához szükséges formulák (térjen 

ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon). Családtag, munkatárs, alkalmazott, házirend, napirend, teljesítmény Önzetlenség, hűség, ragaszkodás, 

érettség, felelősség, kötelességtudás, megbízhatóság és ezek ellentétei  
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11-12. évfolyam 

2. Témakör: Önismeret. Testi és lelki egészség 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Önismeret finomítása 

2. Helyes életvezetési szokásokat kialakítása. 

Kompetenciaterületek: - anyanyelvi kommunikáció, digitális, szociális ás állampolgári. 

Kapcsolódási pontok: Médiaismeret nonverbális kommunikáció. Kommunikáció: olvasás, írás, szókincsbővítés, Osztályfőnöki óra: beilleszkedés, 

alkalmazkodás, Környezet- ismeret: az emberi testtel kapcsolatos ismeretek  

Órakeret: 30 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Önjellemzés, reális önértékelés (jó- és 

rossz tulajdonságok), külső megjelenés, 

ujjlenyomat, hangszín 

Külső és belső tulajdonságok számbavétele, a 

tulajdonságok csoportosítása különböző 

szempontok szerint (megváltoztatható 

tulajdonság: hajszín, állandó, csak egy emberre 

jellemző tulajdonság: ujjlenyomat). 

A jó és a rossz tulajdonságokat felismerésére 

legyen képes. Tudja önmagát és társait jellemezni 

(reális önismeret). 

Iskolai, munkahelyi, lakóhelyi 

kapcsolatok, osztálytársak, barátok. 

Érzelmi kapcsolatok feltérképezése, családi, 

munkatársi, baráti, szerelmi kapcsolatok 

(rokonszenv, ellenszenv, őszinteség, hazugság, 

választás, döntés, helyzetek megoldása, a 

választott megoldás indoklása). 

A jó és a rossz tulajdonságokat felismerésére 

legyen képes. Legyen képes hatékonyan és 

konstruktívan részt venni a szűkebb környezet 

életében. 

Az emberi természet megnyilvánulásai, a 

helyes életvezetés kialakítása. 

Veszélyeztető tényezők, a káros hatások 

kivédése, kialakulásának megelőzése. 

Dohányzás (aktív – passzív). Káros 

Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, 

tájékoztató film a negatív hatásokról. 

Ismerje a káros szenvedélyek körét ismerni, 

legyen képes azokat elkerülni. Szükség esetén 

ismerje a segítségkérés módját és helyét, ismerje a 

segélykérő telefonszámokat. 



763 
 

közösségek hatása (galeri, szekta). 

Alkoholizmus, fiatalkori bűnözés, 

kábítószer-használat. Fertőző betegségek 

(AIDS, hepatitis). Játékszenvedély 

(nyerőgép, számítógép, kártya, 

sportfogadás). 

Az egészséges életmód pozitív hatásaira 

rámutatni. 

Viták, érdekek, ellentétek megoldása békés 

úton, ha szükséges segítség igénybe 

vételének módja. A különböző, 

prevencióval foglalkozó szervezetek és 

technikák megismerése. 

A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése 

(módszerek a lelki egyensúly visszaállítására). 

Megelőzés. 

Ismerjen és használjon udvariassági formákat. 

Beilleszkedés, alkalmazkodás, egymás 

tisztelete és segítése. 

Filmrészletek irodalmi szemelvények a témával 

kapcsolatban. Azonosulás a szereplővel, 

ítéletalkotás, helyes, helytelen felismerése. 

Ismerjen és használjon udvariassági formákat. 

Udvariassági formák ismerete és 

használata. 

Filmrészletek irodalmi szemelvények a témával 

kapcsolatban. Azonosulás a szereplővel, 

ítéletalkotás, helyes, helytelen felismerése. 

Ismerjen és használjon udvariassági formákat. 

Az „ÉN” kapcsolódása: szoros és felszínes 

kapcsolatok közötti különbségek 

észrevétele (a kapcsolatok kétoldalúak, a 

partner szándékától is függnek). Lelki 

bántalmak, sérelmek következményei. 

Feszültségoldás. 

Filmrészletek irodalmi szemelvények a témával 

kapcsolatban. Azonosulás a szereplővel, 

ítéletalkotás, helyes, helytelen felismerése. 

Tudjon felelősséggel viselkedni (a kritika 

elviselése, kiállás a saját vélemény mellett, 

sérelmeiről beszélni). 

Szeretet, szerelem érzése. Érzelmi kapcsolatok feltérképezése, családi, 

munkatársi, baráti, szerelmi kapcsolatok 

(rokonszenv, ellenszenv, őszinteség, hazugság, 

Fogalmazza mega társas kapcsolatokra vonatkozó 

igényét. 
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választás, döntés, helyzetek megoldása, a 

választott megoldás indoklása). 

Helyes viselkedés: érzelmi kapcsolatok 

férfi és nő között. 

Filmrészletek irodalmi szemelvények a témával 

kapcsolatban. Azonosulás a szereplővel, 

ítéletalkotás, helyes, helytelen felismerése. 

Fogalmazza mega társas kapcsolatokra vonatkozó 

igényét. 

Párkapcsolatok. Házasság. Családi 

felelősség, kötöttség, őszinteség. 

Érzelmi kapcsolatok feltérképezése, családi, 

munkatársi, baráti, szerelmi kapcsolatok 

(rokonszenv, ellenszenv, őszinteség, hazugság, 

választás, döntés, helyzetek megoldása, a 

választott megoldás indoklása). 

Fogalmazza mega társas kapcsolatokra vonatkozó 

igényét. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Önismeret, önjellemzés, jellemzés, tulajdonság, viselkedés, közérzet, hangulat, bírálat, dicséret, szeretet, szerelem, 

rokon – ismerős, családfa, titkolás – beismerés, illik – nem illik, bocsánatkérés, megbocsátás, tiszteletlenség, vita, veszekedés, gyűlölet, 

tettlegesség, elfogadás, elutasítás, udvarlás, szakítás, visszautasítás, viszonzatlan érzelmek, törvényes, tartós, futó kapcsolat, következmények 

vállalása, csalódás, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, függőségkerülés, önkritika, tervkészítés, hibajavítás, feszültségoldás, 

megelőzés, reális, pozitív és negatív változás, önpusztítás. 
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11-12. évfolyam 

3. Témakör: Az ítélőképesség, az erkölcsi- és az esztétikai érzék fejlesztése 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Külső szemlélőként a körülményekre figyelemmel véleményt alkotni. A negatív, destruktív hatásokat kerülni, elutasítani. 

Kompetenciaterületek: - anyanyelvi kommunikáció, digitális, szociális ás állampolgári.  

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: olvasás-írás, médiaismeret, konfliktuskezelés 

Órakeret: 26 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Az ember és az emberi kapcsolatok 

fejlődése, bővülése az egyéni élet során 

(életkori sajátosságok). 

Irodalmi művekben, filmekben és más 

médiákban az ember és az emberi kapcsolatok 

fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Az irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi 

szövegekben emberi alaptulajdonságokat ismerje 

fel és nevezze meg. 

Belső pozitív és negatív emberi 

tulajdonságok feltérképezése. 

Beszélgetés: Szerepem a közösségben, törekvés 

a reális helyzetfelismerésre. 

Az irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi 

szövegekben emberi alaptulajdonságokat ismerje 

fel és nevezze meg. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés 

formáinak ismerete. 

Beszélgetés: Az egyén és a csoport kapcsolata. Helyzetnek megfelelő kommunikációs formákat 

és viselkedést gyakoroljon. 

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. Tudja a másik személyt meghallgatni, a kérdést 

megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő 

véleményt. 

Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. Beszélgetés: Az egyén és a csoport kapcsolata. Helyzetnek megfelelő kommunikációs formákat 

és viselkedést gyakoroljon. 
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Verbális és nem verbális jelek (mimika, 

testtartás, testbeszéd) felismerése és 

tudatos alkalmazása. 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, 

mimikából, testtartásból. 

Adott alkalomnak megfelelő külső megjelenés 

(ápoltság, öltözködés) jelentősége, annak pozitív 

és negatív hatása. 

Kommunikációs és metakommunikációs jeleket 

legyen képes összehangolni. 

Véleménynyilvánítás megfelelő 

hangnemben és megfelelő 

összefüggésekben. 

Egyre kevesebb segítséggel vélemény 

megfogalmazása, vállalása az adott csoportban. 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs formákat 

és viselkedést gyakoroljon. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: A már tanult udvariassági formák gyakorlása, és bővítésük újabbakkal. Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához 

szükséges formulák (térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon). A tárgyalt helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak tisztázása. 

Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény, önzetlenség, hűség, ragaszkodás, érettség, felelőtlenség, házirend, napirend, kötelességtudó, 

megbízható, együttérzés, szolidaritás, 
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II. 2. 4 Osztályfőnöki óra 

 

Cél:  

 A közösség kialakítása, fejlesztése. 

 A csoporthoz tartozás tudatosítása.  

 Az identitás tudatosítása. 

 

Feladat: 

 Segíteni a szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a 

tolerancia, a kooperáció, a konfliktuskezelés stb. képességeinek) fejlesztését főként az 

osztályban megélt saját élmények, tapasztalatok alapján.  

 Támogatni a társadalmi beilleszkedést, az élet különböző területeire érvényes szabályok 

rendszerezését, a felnőtt élet megkezdésének előkészítését.  

 Támogatni az iskolai közösségi programokhoz történő kapcsolódást, az előkészítésben, 

tervezésben, megvalósításban való részvételt. 

 

A kerettanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyam 11. 12. 

Heti óraszám 1 1 

Éves óraszám 36 36 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 11-12. évfolyam  

1. Aktuális témák 60 

2. Felkészülés a felnőtt létre 40 

3. Beilleszkedés, alkalmazkodás 44 

Összesen: 144 
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11 – 12 évfolyam 

1. Témakör: Aktuális témák 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Az alkalomnak megfelelő külső megjelenést és viselkedési módokat alkalmazni. 

Kompetenciaterületek: - anyanyelvi kommunikáció, digitális, szociális ás állampolgári ismeretek.  

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: olvasás-írás, Etika: testi és lelki egészség, ítélőképesség fejlesztése 

  

Órakeret: 60 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A közösség építése érdekében saját 

teendőinek feltérképezése. 

Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Tudatos aktivitást és együttműködést 

kialakítani. 

A közösség életében adódó aktuális, 

váratlan események kezelési módjának 

elsajátítása.   

A közösség életében felmerülő probléma megfogalmazása, 

véleményalkotás, vita (programválasztás, viselkedési, 

öltözködési, igazmondási konfliktusok). 

Ismerje meg a szűkebb és tágabb 

környezetét, annak életét, kísérje 

figyelemmel az ott történteket. 

Egyéni és közösségi ünnepek, 

események ismerete, és felkészülés a 

közösség alkalmaira (ünnepélyek, 

külső programok). 

Az intézmény (iskola) történetének megismerése, 

hagyományainak ápolása. 

Tervek készítése az aktuális időszak várható alkalmairól 

(naptáron bejelölni az alkalmakat), jelmez készítése, öltözék 

megválasztása, a közös élmények megbeszélése, az elkészült 

fotók, felvételek közös megtekintése, a látottak megvitatása. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), 

az ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása 

(meghívó, plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos 

teendők, ünnepi, műsorban szerepvállalás. 

Másokkal egyeztetve vegyen részt 

programok szervezésében, közös 

eseményeken aktívan vegyen részt és 

viselkedjen megfelelően. 

Tágabb közösségről szóló hírek, 

események követése, a megfelelő 

alkalmakon aktív (passzív) részvétel. 

Újságcikkekben, napi híradóban, magazinműsorban olvasott, 

hallott, látott esetek megbeszélése, saját ítélet 

megfogalmazása. 

Tanúsítson toleráns viselkedést. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel, tágabb közösséggel kapcsolatos fogalmak köre. 
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11 – 12. évfolyam 

2. Témakör: Felkészülés a felnőtt életre 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Együttműködés erősítése, felelősségtudat mélyítése, bizalomérzetét kialakítása a közös célokért dolgozókkal. 

Kompetenciaterületek: - anyanyelvi kommunikáció, szociális ás állampolgári ismeretek.  

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: olvasás-írás, szókincsbővítés, médiaismeret 

Órakeret: 40 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Kötelességek, szabályok (munkahelyi- lakóhelyi 

előírások, balesetvédelmi, tűzrendészeti szabályok). 

Írott és íratlan szabályok (iskolai szabályok, 

közlekedési szabályok, játékszabályok) 

betartása, megszegése, következmények (példák 

saját élményekből, filmekből). 

Normakövetés (példakép). 

Időbeosztás (munka, pihenés, szórakozás helyes 

aránya). 

Saját napirend összeállítása. Állítson fel a mindennapi 

tevékenységeiben fontossági sorrendet, 

A felnőtt élettel kapcsolatos élethelyzetek 

számbavétele. 

A pénz értékének tudatosítása. A takarékosság 

lehetőségeinek megbeszélése. 

Ismerje a pénz kezelésének fontosságát, 

gazdálkodásában a kerülje a 

könnyelműséget. 

Lakás (lakásfenntartás költségei, takarékosság, lakás 

tisztántartása, bezárása). 

Lakás tisztántartása, rendje (napi-, heti-, havi 

teendők) és biztonsága (bezárása, idegenek 

távoltartása), szomszédokkal szembeni 

viselkedés, egymás segítése. 

Ismerje a lakás tisztán tartásának 

eszközeit, módját. 

Személye körüli teendők (higiénia, öltözködés, 

kulturált megjelenés, egészséges étkezési szokások, 

idegenekkel távolságtartás, az intim szféra 

tiszteletben tartása). 

A személyes higiénia napi rutinja, heti teendők 

(hajmosás), havi (hajvágás) számbavétele, 

tudatosítása 

Váljon szokássá életében a személyes 

higiéné. 

Pihenés, szórakozás, szabadság (kulturált időtöltés, 

megfelelő társaság kiválasztása, káros szenvedélyek 

kerülése). 

Pihenés: kirándulás, testedzés, tánc, kézműves 

tevékenységek, egyedül, együtt a családdal, 

társaságban. 

Állítson fel a mindennapi 

tevékenységeiben fontossági sorrendet, 

ismerje a pihenés szükségességét és 

formáit. 
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Helyes – helytelen (viselkedési szokások kialakulása, 

szenvedélyek kialakulása, – dohányzás, italozás, 

játékfüggőség, kábítószer fogyasztás). 

A kívánatos tulajdonságok tudatos kialakítása, 

fejlesztése, szituációs gyakorlatok. Videofilm 

megtekintése, megbeszélése, helyes, nem helyes 

felismerése. 

Ismerje fel a veszélyeket. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Baleset, figyelem, létfeltétel, táplálkozás, lakás, ruházkodás, a pénz értéke, törvény, szabály, igazságszolgáltatás, 

büntetés. Saját érdek, személyi igazolvány, határátlépés, állampolgár, sajátkezű aláírás, tájékozódás, tapasztalatszerzés, próbálkozás, tanács, 

tanácsadó, kötelesség, mulasztás, tévedés, hiba kijavítása, elnézés kérése, ápoltság, taszító, vonzó, sminkelés, káros szokás, egészségmegőrzés, 

mértékletes, lustaság, jóleső fáradtság, szenvedély, visszautasítás.  
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11 – 12. évfolyam 

3. Témakör: Beilleszkedés, alkalmazkodás 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A csoportszabályokat elfogadni eltérő csoporthelyzetekben is, azok betartásával részt venni a közös tevékenységekben. 

Kompetenciaterületek: - anyanyelvi kommunikáció, szociális ás állampolgári ismeretek.  

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: olvasás-írás, szókincsbővítés, médiaismeret, Környezet- és egészségvédelem: egészséges életmód, egészség-

megőrzés 

 

 

Órakeret: 44 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Tanulói jogok és kötelességek. Időbeosztás, órarend.   Fogadja el a szabályokat, az esetleges 

vitákat kulturált formában rendezze. 

Házirend, tűz- és balesetvédelem, közlekedési 

szabályok. 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések 

megvitatása (kérdések megfogalmazása). 

Ismerje meg a szabályokat. 

Napirend. Időbeosztás. Kövesse a napirend előírásait. 

Tanórán kívüli elfoglaltságok köre, helyi 

lehetőségek. 

Szórólapok, műsorlehetőségek közötti választás. Legyen kedvenc tevékenysége. 

Műhelyek, munkahelyek megismerése, 

munkatársi kapcsolatok. 

Szerepjátékok, filmek megtekintése. Legyenek ismeretei a munka világáról. 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos 

képességek feltérképezése (kézügyesség, 

kitartás, pontosság, megbízhatóság stb.). 

Saját képességek, tulajdonságok megismerése. Ismerje saját lehetőségeit. 

Kapcsolataiban megjelenhető konfliktusok 

kulturált kezelése, rendezett lezárása. 

Szerepjátékok. Ismerje a konfliktusok kezelésének 

lehetőségét. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Helytörténet, múlt, közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 
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II. 2. 5 Környezet- és egészségvédelem  

 

Cél:  

 Az elsajátított ismeretek folyamatos ismétlése, a megszerzett tudás szinten tartása. 

 A tanuló a környezet és egyben önmaga védelmében egyéni képességei szerint tudja a 

különböző élethelyzetekben megszerzett ismereteit minél magasabb szinten alkalmazni. 

 Alakuljon ki igénye környezete megóvására, védelmére, váljon minél inkább 

környezettudatossá. 

 Alakuljon ki igénye teste tisztántartására, egészségének védelmére, legyenek ismeretei 

az egészségét veszélyeztető legfontosabb lehetséges ártalmakról, hatásokról. 

 Bővüljenek ismeretei a közvetlen és közvetett környezetében zajló természeti 

jelenségekről, és ezeket az ismereteket tudja beépíteni meglévő ismeretei közé. 

 

Feladat: 

 A környező világ megismerésének, az ahhoz való alkalmazkodásnak a fejlesztése.  

 A közvetlen és közvetett környezet minél teljesebb megismerésére vonatkozó igény 

kialakítása. 

 Az egészséges életmódra nevelés. 

 Saját életével kapcsolatos felelősségteljes döntések meghozatalának minél magasabb 

szintű kialakítása. 

 Környezettudatosságra való nevelés. 

 

Elvárt teljesítmény: 

 A követelmény minden tanulóra egyéni képességeik szerint vonatkozik, maximálisan 

figyelembe véve fejlettségi szintjüket, egyéni haladási ütemüket. 

 Tudatosodjon a tanulóban, hogy környezetének szerves része a természet. 

 Törekedjen a természeti környezeti értékek megóvására, ismerje és kerülje a 

környezetkárosító tevékenységeket. 

 Legyenek elemi szintű ismeretei a környezet és az egészség védelméről. 

 

A kerettanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

A nevelőtestület határozata alapján heti óraszám: 2 óra 

 

Évfolyam 11. 12. 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 72 72 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 11-12. évfolyam  

1. Az emberi test 40 

2. Egészségmegőrzés - Egészséges életmód 40 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük 30 

4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 34 

Összesen: 144 

 

 



773 
 

11. – 12. évfolyam 
 

1. Témakör: Emberi test 

Fejlesztendő kompetencia: Lényegfelismerés, absztrakt gondolkodás, logikus gondolkodás, következtetési 

képesség 

Óraszám: 40 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Testrészek, 

testtájak 

Ismétlés: testrészek megnevezése, megmutatása saját 

magán. Csoportosítás. 

Fej, törzs, végtagok. 

 

Ismerje fel fontosabb 

testrészeit 

Érzékszervek, 

érzékelés 

Ismétlés: érzékszervek nevei, funkciói.  

Csoportosítás, érzékszervek és funkciójuk egyeztetése. 

Játékos feladatok az érzékszervek kiiktatásával. 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés: az érzékszervek 

védelme, balesetvédelem, az érzékszervek betegségei, az 

érzékszervek sérülését kompenzáló gyógyászati 

segédeszközök, azok megóvása 

Érzékszervek, látás, hallás, 

ízlelés, szaglás, tapintás. 

Túl hangos zene, 

halláskárosodás, 

hallókészülék, szemünk 

védelme, látáscsökkenés, 

rövidlátás, távollátás, 

szemüveg, napszemüveg. 

Ismerje fel fontosabb 

érzékszerveit. 

 

 

Szervrendszerek: 

Csontok szerepe, 

védelme 

Ismétlés: ismert csontok megnevezése, megmutatása a 

csontvázon. Ismert csontok körének bővítése. Beszélgetés: 

a csontok funkciójáról (védik a belső szerveket). 

Beszélgetés csontjaink védelméről, a csontok sérüléséről, 

gyógyulásáról. 

Csontváz, fontosabb csontok 

nevei, csonttörés, röntgen, 

gipszelés, pihentetés. 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei az egészség 

megóvásának fontosságáról. 

Izmok szerepe, 

védelme 

Izomcsoportok megmutatása, funkcióinak megbeszélése. 

Az izmok védelme. 

Izom, bemelegítés, 

izomhúzódás, izomszakadás 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei az izom 

elhelyezkedéséről, 

mozgathatóságáról. 

A bőr funkciója, 

védelme 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés a bőr feladatáról, 

védelmének fontosságáról. 

 

Leégés, hámlás, napvédő 

krém, gombásodás, 

fürdőpapucs, a bőr öregedése, 

bőr kiszáradása, testápoló 

krém, kiütés, viszketés, 

szúnyogcsípés, csaláncsípés. 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei az egészség 

megóvásának fontosságáról. 
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Emésztés 

funkciója 

védelme. 

 

Ismétlés: emésztőszervek megnevezése, funkciójukhoz 

rendelése. Irányított beszélgetés: helytelen életmódból 

fakadó megbetegedések, képek nézése, vélemény, ill. 

értékítélet alkotása. 

gyomor, bélrendszer, máj, 

helyes és helytelen 

táplálkozás, testmozgás 

hiánya, hatása az emésztésre. 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei az egészség 

megóvásának fontosságáról 

Légzésszerepe, 

védelme 

Légzés szerveinek megnevezése, védelme. 

Káros szenvedély: dohányzás 

Irányított beszélgetés a helytelen életmódból fakadó 

megbetegedésekről, képek nézése, vélemény alkotása. 

tüdő, oxigén, belégzés, 

kilégzés, légcső, orr-, és 

szájüreg, dohányzás, allergia, 

szövődmény 

Ismerje fel a légző rendszert 

veszélyeztető legfontosabb 

elemeket. 

Szív és érrendszer 

szerepe, védelme 

A szív és érrendszer szerepe az egész szervezet 

működésében. 

A szív és az erek védelme. 

Vérnyomás mérése pihent állapotban, ill. terhelés után. 

szív, ér, oxigénben dús és 

használt vér, vérnyomás, 

magas-alacsony vérnyomás 

Ismerje fel a szívet és az 

érrendszert veszélyeztető 

legfontosabb elemeket. 

Ismerje a rendszeres 

vérnyomás mérésének 

jelentőségét. 

Idegrendszer 

szerepe, védelme 

Az agy irányító szerepe az egész szervezet működésében. 

Az idegrendszer védelme. 

agy, idegpályák, stressz oldás Ismerje fel az idegrendszert 

veszélyeztető legfontosabb 

elemeket.  

Kiválasztás 

szerepe, védelme 

Tudjon különbséget tenni a vizelet és széklet 

kiválasztásának folyamata között. 

vese, húgyhólyag, húgycső, 

vizelet, belek, végbél, széklet,  

Egészsége megóvása 

érdekében figyeljen az 

elfogyasztott étel és ital 

mennyiségére. 
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11. – 12. évfolyam 

 

 

  

2. Témakör: Egészségmegőrzés - Egészséges életmód 

Fejlesztendő kompetencia: Döntésképesség, tervezési képesség, következtetési képesség, lényeglátás, logikus 

gondolkodás 

Óraszám: 40 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

A helyes táplálkozás: a mértékletes 

étkezés. Zsír és cukorszegény 

táplálkozás. A helytelen, 

mértéktelen táplálkozás 

következményei. Az önálló 

választás felelőssége. 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés.  

Csoportosítás, válogatás: egészséges-

egészségtelen ételek.   

Megfelelő étkezés, 

helyes testmozgás, 

cukros, zsíros ételek. 

 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei a helytelen 

táplálkozás veszélyeiről. 

 

A test edzése: a rendszeres 

testmozgás haszna, a 

mozgásszegény életmód veszélyei. 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés.  

Csoportosítás, válogatás: helyes-helytelen. 

 

Elhízás, testedzés, stb. 

 

 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei a helytelen és 

elégtelen testmozgás, 

veszélyeiről. 

A test tisztántartása, a tiszta 

megjelenés fontossága. 

 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés.  

Látogatás a drogériába, termékek vásárlása, 

kipróbálása, helyes használatának módjának 

megbeszélése, reklámújságból termékek 

kiválasztása, csoportosítás, válogatás. 

Higiénés szabályok, 

higiéniai termékek, 

tisztálkodó szerek, 

illatszerek, kozmetikai 

termékek, stb. 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei a test helytelen 

ápolásának veszélyeiről. 

Veszélyforrások felismerése, 

elkerülése. 

Egészséges életmód, káros 

szokások 

 

Csoportosítás: káros-egészséges. Prevenciós 

filmek megtekintése, beszélgetés: dohányzás, 

alkohol-ill. drogfogyasztás. Értékítélet alkotása. 

Szituációs gyakorlat: Droggal kínálnak az utcán 

ismeretlenek/ a barátaid. Mit tennél? 

Alkohol-, 

drogfogyasztás, 

függőség, törvénytelen, 

életveszélyes. 

 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei a drogfogyasztás 

veszélyeiről. 



776 
 

 

11. – 12. évfolyam 

 

3 Témakör: Élő természet – Élőlények és környezetük 

Fejlesztendő kompetencia: Rendszerben való gondolkodás, lényegfelismerés, rendszerező-képesség 
Óraszám: 30 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Növények 

 

Képek nézegetése, növényfelismerés, csoportosítás, 

válogatás. A növények részeinek átismétlése, 

gyakorlása. Bab csíráztatása/vetőmag ültetése, a 

növekedés folyamatának figyelemmel kísérése. 

Zöldség, gyümölcs, növények 

részei, ehető rész, fa, bokor, 

talajtermő, lombhullató, 

örökzöld, haszonnövények, 

dísznövények, gyomnövények, 

gyógynövények, 

fűszernövények, gabonafélék. 

Ismerjen fel néhány 

fontosabb haszonnövényt. 

 

Növények ápolása, 

növénytermesztés 

Lehetőség szerint látogatás a kertészeti áruházba.  

Kertészeti áruház katalógusának áttekintése, 

növények csoportosítása hasznosításuk alapján.  

Növényvédő, növényápoló szerek, kertészkedéshez 

használt eszközök megnevezése, csoportosítása, 

válogatása. 

katalógus  

Állatok 

 

A témában addig tanultak ismétlése. - csoportosítás, 

válogatás, képfelismerés. 

Képek, videó részletek megtekintése, irányított 

beszélgetés életmódjukról. 

Házi-, házkörüli-, erdei állatok, 

távoli vidékek állatai, 

szárazföldi, vízi állatok, 

emlősök, madarak, halak, 

rovarok. 

Ismerjen fel néhány 

fontosabb haszonállatot. 

 

Háztáji és nagyüzemi 

állattartás 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés: az 

állattartás haszna, az állatok hasznosítása.  

Hús, tojás, tej, gyapjú, bőr, méz.  

Az emberi faj (a 

különböző vidékeken 

élők jellemző vonásai, 

tulajdonságai)  

Képek nézegetése, videó részletek megtekintése, 

irányított beszélgetés a látott emberek külső 

tulajdonságairól, ruházatáról, különbségekről, 

szokásokról. 

Ázsiai, fekete bőrű, indián,  

idegen nyelvek. 
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Az emberek közötti 

egyenlőség. 

Tolerancia, elfogadás képességének fejlesztése: 

beszélgetés egymás elfogadásáról a különbözőségek 

ellenére is. 

A környezet hatása az 

élőlényekre, a 

természeti 

adottságokhoz való 

alkalmazkodás 

Képek nézegetése az egyes éghajlatok tájairól, 

élővilágáról, irányított beszélgetés: hogyan 

alkalmazkodtak a növények, állatok a 

környezetükhöz? 

 

Sivatag, szárazságtűrő 

növények, sarkvidékek, vastag 

bunda, esőerdő, dús növényzet, 

árnyéktűrő növények, vízi 

állatok, kopoltyú, táplálkozás. 

 

Az ember pusztító 

tevékenységének hatása 

a természetben. 

Képek nézegetése, videó részletek megtekintése, 

irányított beszélgetés.  

Értékítélet alkotása. 

 

Erdők kivágása, tengerek 

szennyezése, állatok, növények 

kipusztulása, levegőszennyezés 

miatt a Föld lassú melegedése, a 

Sarki jegek olvadása, állatok 

élőhelyének megszűnése, 

túlvadászat, túlhalászat 

Ismerjen fel néhány 

fontosabb vadállatot. 

Környezetszennyezés. 

Az egyén szerepe a 

környezet megóvásában 

Természetvédő 

szervezetek feladatai. 

 

Képek nézegetése környezetszennyező 

tevékenységekről, értékítélet alkotása. Irányított 

beszélgetés: Mit tehetek a környezetem 

megóvásáért? Környezetvédelemről szóló 

prospektus megtekintése, irányított beszélgetés. 

Környezetszennyezés, 

szemetelés, környezet 

megóvása, növények ültetése. 

Spórolás a vízzel, villannyal, 

autó helyett busz, gyaloglás 

választása, stb. 

Alakuljon ki alapvető igénye 

környezetének 

tisztántartására, védelmére. 
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11 - 12. évfolyam 

 

4. Témakör: Élettelen környezet – környezeti ártalmak 

Fejlesztendő kompetencia: Problémaelemzés-feltárás, környezet tisztántartása, logikus gondolkodás, absztrakt 

gondolkodás 

Óraszám:34 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Természetes vizeink 

(csapadékfajták, vizek 

csoportosítása, álló-

folyóvíz, sós-édesvíz, 

nagyság szerinti sorba 

rendezés, a víz 

körforgása). 

A víz romboló 

tevékenysége, védekezés a 

vízkár ellen.  

A víz szennyezése, vizeink 

tisztaságának megóvása. 

 Ismétlés, irányított beszélgetés, térképek 

nézegetése, természetes vizek keresése, válogatás, 

csoportosítás, sorba rendezés, ábra közös 

elkészítése a víz körforgásáról. 

Híradórészletek, újságcikkek nézegetése az árvízi 

védekezésről, az árvízzel kapcsolatos fogalmak 

átismétlése, irányított beszélgetés. 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés, 

értékítélet alkotása. 

 

Csapadék, állóvíz, folyóvíz, 

óceán, tenger, tó, folyam, 

folyó, patak, ér, forrás, sósvíz, 

édesvíz, földalatti, barlangi 

vizek, termálvíz, pára, 

csapadék, eső, hó, jég, harmat, 

zúzmara, ónos eső, árvíz, 

gátak, homokzsák, árvízi 

károk 

Vízszennyezés, gyárak, 

vegyszerek, olaj, halak 

pusztulása, stb. 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei a környezet 

védelmének fontosságáról. 

 

Talajfajták, talajvíz, talaj 

tisztaságának megóvása, 

talajszennyezés 

Ismétlés: talajfajták. Képek nézegetése, irányított 

beszélgetés: szemetelés, trágyázás, vegyszerek 

alkalmazása, szennyező anyagok bekerülése a 

talajvízbe, az ivóvíz minőségének romlása. 

termőföld, szemetelés, 

talajvíz, vegyszerek, kút, 

ivóvíz. 

 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei a környezet 

védelmének fontosságáról 

Lételemünk, a levegő 

(tisztasága, szennyezése, 

szélfajták 

csoportosítása,viharkár) 

 

Ismétlés: a légmozgások fajtái- képhez való 

rendelés, erősség szerinti sorba rendezés.  

Irányított beszélgetés a levegő tisztaságának 

fontosságáról, hatásáról az emberi szervezetre. 

Képek nézegetése, beszélgetés a levegőszennyezés 

forrásairól. Képek nézegetése, videó részletek 

megtekintése a szél romboló erejéről, beszélgetés. 

Szélcsend, szellő, gyenge szél, 

erős szél, viharos szél, orkán, 

hurrikán, szélvihar, kipufogó 

gáz, gyárak, avarégetés, 

fatüzelés, dohányzás, viharkár. 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei a környezet 

védelmének fontosságáról 

A tűz haszna, veszélyei  Képek nézegetése, irányított beszélgetés a tűz 

hasznáról, otthoni és ipari hasznosításáról, az 

A tűz otthoni használata –

főzés, fűtés, gyertyagyújtás, 

Legyenek elemi szintű 

ismeretei a tűz veszélyeiről. 



779 
 

 

 

Védekezés a tűzkár ellen, 

a megelőzés fontossága. 

otthoni tűzhasználat balesetveszélyes voltáról, a 

balesetek megelőzésének lehetőségeiről. 

Képek nézegetése, irányított beszélgetés, 

értékítélet alkotása a tűz kialakulásáról, a tűzoltók 

munkájáról (a tűz kialakulásának megelőzése, 

tűzveszélyes anyagok, tevékenységek, tűzvédelmi 

eszközök, berendezések, teendők tűz esetén) 

Szituációs gyakorlatok: tűz ütött ki, tűzoltók  

hívása; megégett egy barátod keze, mit teszel? 

 

avarégetés, az ipar hogyan 

hasznosítja a tüzet- pl. 

üveggyártás, kovácsüzem. 

Tűzveszélyes, nyílt láng, 

dohányzás, öngyújtó, gyufa, 

gyertya, benzin, vegyszerek, 

segélyhívás, füstérzékelő 

készülék, tűzjelző, tűzoltók, 

poroltó készülék, tűzoltó autó, 

füstmérgezés, égési sérülés, 

mentőláda. 

 

Természeti katasztrófák Videó részletek, képek megtekintése, irányított 

beszélgetés. 

Katasztrófa, katasztrófavédők, 

tűzoltók, árvíz, szélvész, 

erdőtűz, vulkán, hurrikán, 

földrengések, lavina 

Alakuljon ki alapvető igénye 

környezetének védelmére. 

 

Környezetszennyezés. 

Az egyén szerepe a 

környezet megóvásában. 

Természetvédő 

szervezetek 

Képek nézegetése környezetszennyező 

tevékenységekről, értékítélet alkotása. Irányított 

beszélgetés: Mit tehetek a környezetem 

megóvásáért? Környezetvédelemről szóló 

prospektus megtekintése, irányított beszélgetés. 

Környezetszennyezés, 

szemetelés, környezet 

megóvása, növények ültetése. 

Spórolás a vízzel, villannyal, 

autó helyett busz, gyaloglás 

választása, stb. 

Alakuljon ki alapvető igénye 

környezetének 

tisztántartására, védelmére. 
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II. 2. 6 Testnevelés 
 

Cél:  

 Az életkorra, fejletségre jellemző mozgásszükséglet, aktivitás és testi képességek 

fejlesztésével az egészség megőrzése, mozgásműveltség fejlesztése, erősítése. 

 A munkavégzéshez szükséges fizikai és szociális képességek fejlesztése, egészség 

megőrzése, fenntartása. 

 Vegye észre, hogy a testnevelés, a sport, szórakozást, örömöt nyújt. 

 Helyes önismeret kialakítása, önbizalom erősítése. Alapvető viselkedési sémák 

kialakítása. 

 

Feladat:  

 Az egészség megőrzése céljából az erő, az ügyesség, a gyorsaság, az állóképesség, a 

mozgékonyság fokozása. 

 A küzdeni tudás, akarat, kitartás és tűrőképesség fejlesztése. 

 A munkaképesség fejlesztése és megőrzése. 

 Az együttműködési készség, a segítőkészség fejlesztése. 

 Sport-és mozgáskultúrával összefüggő ismeretek. 

 

Elvárt teljesítmény:  

 Szabályok betartásával, viszonylagos önállósággal alapmozgások és atlétikai mozgások 

végrehajtására legyen képes.  

 Verseny-és csapatjátékokban képességeinek megfelelően a szabályok betartásával és az 

esetleges vereség elviselésére való készséggel vegyen részt.  

 Legyen igénye a rendszeres mozgásra, sportra.  

 Legyen képes vigyázni saját és társa testi épségére, egészségére sportolás közben.  

 Ismerje és utasítsa el az egészséget károsító szokásokat. 

 

A tanulók értelmi, fizikai és önkiszolgálási képességei miatt az úszás órák megvalósítása csak 

dupla testnevelés órában oldható meg eredményesen.  

A víz hidrosztatikai nyomásának, terápiás jellegének kihasználása érdekében a 

legeredményesebb fejlesztés úgy érhető el, ha a heti 5 testnevelés órából 4 órát a vízben töltenek 

el a tanulók.  

A fent említett indokok és a testnevelés tantárgynál megfogalmazott célok elérése érdekében 

szükségessé válik a testnevelés tananyagtartalmának, a témakörök óraszámainak módosítása. 

Ezt a tanmenetben is megjelenítjük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



781 
 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt időkeret 

 

 11. évfolyam 12. évfolyam 

Heti óraszám 5 5 

Éves óraszám 180 180 

 

A témakörök feldolgozására javasolt időkeret évfolyamonként 

 

Témakör/Évfolyam 11-12.  

1.Rendgyakorlatok, téri tájékozódás  48 

2.Gimnasztikai gyakorlatok  42 

3.Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok  60 

4-5.Labdás gyakorlatok és sportjátékok elemei 150 

6.Úszás   60 

Összesen: 360 
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11. – 12. évfolyam 

 

 

 

11. – 12. évfolyam 

2. Témakör: Gimnasztikai gyakorlatok 

Fejlesztendő kompetencia: Bemelegítés végzése eszközzel 
Óraszám: 21 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kézi szer- és 

szabadgyakorlatok 

 

Mozgáselemek 

összekapcsolása zenére 

bot, karika, kötél, szalag, babzsák, súlyzó és 

labda-gyakorlatok kettő ütemre, 

 

zenés torna 

nyújt – hajlít – fordít - dönt 

emel - tart 

 

eszközök, kézi szerek 

megnevezése 

Az eszközök, kézi szerek 

rendeltetésszerű használata, 

utasítások megértése, feladatok 

elvégzése bemutatás alapján. 

 

  

1. Témakör: Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

Fejlesztendő kompetencia:  Irányok biztos ismerete 
Óraszám: 48 

Tananyag Tanulói tevékenység 
Elvárt és javasolt 

fogalmak 
Elvárt teljesítmény 

Sorakozás 

 

 

Testfordulatok 

 

 

Menetelés 

Önálló sorakozás magasság szerint vonalban. 

 

 

Jobbra-balra fordulatok vezényszóra, ütemtartással. 

 

 

Menetelés oszlopban távolság tartásával. 

vonal 

 

 

jobb-bal 

 

 

oszlop, távolság 

Tudjon önállóan, magasság 

szerint sorban állni. 

 

Tudjon segítséggel irányokat 

megkülönböztetni. 

 

Tudjon követéssel egymás 

mögött menetelni.  
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11. – 12. évfolyam 

3. Témakör: Képességfejlesztő gyakorlatok (atlétikára építve) 

Fejlesztendő kompetencia: Ügyesség fejlesztése 
Óraszám: 42 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Futások 

 

 

 

Dobások /kislabda, 

medicinlabda, 

különböző méretű 

labdák dobása/ 

 

Ugrások /helyből 

távolugrás/ 

rövid, hosszú, középtávú futás, lassú, közepes és gyors 

iramban 

előre-hátra futás, állórajt 

 

harántterpeszből és oldalterpeszből dobások, 

medicinlabda lökések,  

egykezes felső, egykezes alsó,  

kétkezes felső, kétkezes alsó, 

mellső dobások 

elrugaszkodás páros lábról karlendítéssel, érkezés 

guggolásban 

lassan-gyorsan 

előre-hátra 

versenyfutás 

 

harántterpesz-oldalterpesz 

lökés-dobás 

egykezes-kétkezes 

felső – alsó - mellső 

páros láb, guggolás, 

karlendítés 

Szabályok betartásával, 

viszonylagos önállósággal 

alapmozgások és atlétikai 

mozgások végrehajtására 

legyen képes minél nagyobb 

kitartással. 

 

Szóbeli utasítások megértése. 
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11. – 12. évfolyam 

 

 

11. - 12 évfolyam 

6. Témakör: Úszás 

Fejlesztendő kompetencia: vízben végezhető mozgásformák megismerése 
Óraszám: 60 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Vízben végezhető játékok  

 

A már tanult úszásnemek 

technikájának fejlesztése  

 

Kondicionáló úszás  

önfeledt játék és torna a vízben  

 

mell – gyors - hátúszás elemeinek 

gyakorlása 

 

táv úszása különböző úszásnemekben 

bugyborékolás, búvárkodás 

 

siklás, kartempó-lábtempó, 

levegővétel, falnál fordulás 

 

hossz 

Egyéni képességek szerint:  

Viselkedési normák betartása.  

Higiéniai szokások betartása.  

Felszabadult játék a vízben.  

Különböző úszásnemek minél jobb 

technikával történő elsajátítása.  

Úszó kondíció fokozása.  

 

4. - 5.Témakör: Labdás gyakorlatok és sportjátékok 

Fejlesztendő kompetencia: Labdaérzék, ügyesség fejlesztése 
Óraszám: 150 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény 

Kosárlabda  

 

 

 

Labdarúgás 

 

 

 

Kislabda dobás célba 

 

 

Labdavezetés 

alapállás, elindulás, megállás, 

labdavezetés, kosárra dobás, ziccer 

 

 

támadás, védekezés, kapura rúgás  

 

 

 

álló helyzetből célba dobás, 

 

 

labdavezetés váltott kézzel, járás szlalomban 

passzolás, kétkezes mellső és felső, 

egykezes felső dobás, megindulás, 

megállás, kosárra dobás 

 

csapatjáték, két kapuzás, futás közben 

adogatás társnak, rúgásfajták /spicc, 

belső/, büntető rúgás, védekezés-támadás 

 

egykezes felső 

 

 

váltott kéz, szlalom 

Verseny- és csapatjátékokban 

képességeinek megfelelően a 

szabályok betartásával és az 

esetleges vereség elviselésére 

való készséggel vegyen részt.  

 

 

 

 

 

Szabályok megértése, 

szabályok betartása. 
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II. 3. A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÉPZÉSI EGYSÉGEI 

 

A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain heti 20 óra áll rendelkezésre, különböző 

képzési egységek elsajátítására. Egy képzési egységen belül 2-3 modul elsajátítására van 

lehetőség. 

 

Intézményünk nevelőtestületének döntése alapján a készségfejlesztő iskola gyakorlati 

évfolyamain 4 különböző képzési egységet tanítunk. 

 

 

Képzési egység Modul Óraszám/hét 

1. 1. Háztartástan - életvitel 8 

2. Konyhai kisegítő 12 

Összesen: 20 

 

 

Képzési egység Modul Óraszám/hét 

2. 1. Mézeskalács sütő 8 

2. Kisegítő takarító 12 

Összesen: 20 

 

 

Képzési egység Modul Óraszám/hét 

3. 1. Árufeltöltő 4 

2. Háztartástan - életvitel 8 

3. Textil és fonalmentő 8 

 Összesen: 20 

 

 

Képzési egység Modul Óraszám/hét 

4. 1.Habilitációs célú munkavégzés integrált 

munkavégzésre nem képes tanulóknak 

4 

2. Udvaros 4 

3. Konyhai kisegítő 12 

 Összesen: 20 
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II. 4. A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLÁBAN TANÍTOTT MODULOK TANANYAG 

SZERINTI TARTALMA 

 

 

1. Képzési egység 
 

Képzési egység Modul Óraszám/hét 

1. 1. Háztartástan - életvitel 8 

2. Konyhai kisegítő 12 

Összesen: 20 

 

 

1.1 Háztartástan - életvitel 
 

Célok: 

 Járuljon hozzá olyan ismeretek, készségek elsajátításához és szokások kialakításához, 

amelyekkel a tanulók - képességeikhez mérten kisebb irányítás mellett - képessé válnak 

a mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és a 

házimunkához tartozó feladatok elvégzésére.  

 Az elméleti ismereteket minél teljesebben, pontosabban és körültekintően legyenek 

képesek alkalmazni a gyakorlatban.  

 Ismerjék a munka- baleset- és környezetvédelmi szabályokat, azok betartásával 

kitartóan végezzék a tevékenységeket.  

 Ismerjék a háztartásban használt eszközök, gépek alkalmazási területeit és azokat tudják 

biztonságosan működtetni, rendeltetésszerűen használni.  

 A tanulók legyenek képesek a takarítási, tisztítási, mosási munkafolyamatokhoz a 

megfelelő vegyszereket kiválasztani és azokat körültekintően használni.  

 Alakuljon ki az igény az ápolt megjelenésre, a tiszta, rendezett és harmonikus 

környezetre, erősítse a környezettudatos szemléletet és magatartásformát.  

 Alakuljon és erősödjön meg az együttműködő, szabálykövető magatartás, a 

munkavégzés során felmerülő problémákat, nehézségeket ismerjék fel, megoldásukhoz 

hatékonyan kérjenek segítséget. 

 Váljanak képessé az elsajátított ismeretek, tevékenységek iskolán kívüli alkalmazására. 

  A szociális képességek fejlesztésével és a munkatevékenységek gyakorlásával növelje 

a fiatalok esélyegyenlőségét a társadalmi élet minden területén.  

 

Feladatok: 

 A konyhai tevékenységek során alapanyagok és felhasználásuk megismerése, a konyhai 

eszközök, gépek rendeltetésszerű használatának elsajátítása, egyszerű ételek 

elkészítése, higiéniai szokások kialakítása.  

 Vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása (tervezés, pénzhasználat, áru kiválasztása, 

a vásárlás során felmerülő problémák kezelése), kulturált viselkedési szokások 

elsajátítása. 

 Takarítóeszközök hatékony használata, tisztítószerek fajtáinak megismerése, 

körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használata, szelektív 

hulladékgyűjtés alapjainak elsajátítása.  
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 Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a 

textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének 

megtanulása. 

 A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták megismerése, ruhajavítás 

és egyszerűbb munkadarabok készítése segítséggel.  

 Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátítása. 

 Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett környezet iránti igény 

kialakítása. 

 Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során. 

 Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi 

munkatevékenységekben.  

 

A háztartástan-életvitel oktatásának tárgyi feltételei 

 

A létszámnak megfelelően kényelmes székekkel, munkaasztalokkal berendezett, háztartási 

gépekkel és eszközökkel felszerelt világos, jól szellőztethető tankonyha szükséges. 

 

Szükséges eszközök: 

1. konyhaszekrény felszerelve főző- és tálalóedényekkel, evő- és tálalóeszközökkel  

2. konyhai mérleg, mérőedények  

3. tűzhely sütővel, mikrohullámú sütő, szagelszívó  

4. hűtőszekrény fagyasztóval  

5. konyhai kisgépek  

– vízforraló, kenyérpirító, szendvicssütő, grillsütő, robotgép, turmixgép, kávéfőző  

6. kéttálcás mosogató, mosogatógép  

7. takarítóeszközök, porszívó  

8. mosdótál, automata mosógép, ruháskosár, ruhaszárító  

9. vasalódeszka, vasaló  

10. varróeszközök  

11. kerti szerszámok 

 

Szemléltető eszközök:  
1. tankönyvek, szakácskönyvek, gasztronómiai folyóiratok, kiadványok, filmek  

2. a tevékenységekkel kapcsolatos fotók, folyamatábrák, képek a munkafázisokról és 

minta munkadarabok  

3. IKT- eszközök (számítógép, televízió, táblagép, DVD- lejátszó, kamera,) 
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A tanterv teljesítésének óraterve: 

 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret 58 

 

A témák feldolgozásának időkerete: 

 

Témakör / Évfolyam 11. 12. 11-12. 

1. Konyhatechnika 120 120 240 

2. Takarítás 36 36 72 

3. Mosás 16 16 32 

4. Vasalás 16 16 32 

5. Varrás 40 40 80 

6. Virágápolás 16 16 32 

7. Lakáskultúra 15 15 30 

Szabadon tervezhető órakeret 29 29 58 
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1. Témakör: Konyhatechnika 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Tevékenységnek megfelelő eszközöket, gépeket tudjon kiválasztani, ételkészítési munkafázisokat önállóan végezni, minél kevesebb  

segítséggel bevásárolni. 

Előzetes tudás: Balesetvédelmi alapismeretek; konyhai eszközök ismerete; higiéniai alapismeretek 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, olvasás-írás, beszédfejlesztés.  

Számolás-mérés: Térbeli és időbeli tájékozódás; műveletek; mértékegységek, mérések, pénz. 

Etika: egyén, közösség, társadalom; önismeret.  

Osztályfőnöki óra: felkészülés a felnőtt életre. 

Környezet- és egészségvédelem: az emberi test. 

 

Órakeret: 240 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Konyhai eszközök, gépek működése, 

funkciója, felhasználási területek. 

Konyhai eszközök csoportosítása, kiválasztása 

megadott szempontok szerint. 

Konyhai gépek funkciójának, működésének 

megismerése,  adekvát használatuk elsajátítása. 

Étkezési szokások, egészségtudatos 

táplálkozás, egészséges ételek. 

Étrend, menüsorok összeállítása. A mértékletesség kialakítása az étkezésben. 

Vásárlási szokások, illemtudó viselkedés és 

segítségkérés. 

Vásárlási gyakorlat szituációs játékban és 

üzletekben. 

Jártasság kialakítása a vásárlási gyakorlatban. 

Élelmiszerek, alapanyagok, ételtárolás. Élelmiszerek, alapanyagok megnevezése, 

csoportosítása. 

Jártasság kialakítása az ételek tárolásában. 

Ételtartósító eljárások. Az étel tárolásának módjai, beszélgetés. A munkatevékenységeknek megfelelő 

alapanyagok, eszközök, elektromos 

berendezések kiválasztása. 

Mértékegységek és mérőeszközök. Mérőeszközök használata A munkatevékenységeknek megfelelő 

eszközök kiválasztása. 

Ételkészítési munkafázisok: alapanyagok 

beszerzése, előkészítése, főzés/sütés, 

mosogatás, rendrakás. 

Egyszerű étel elkészítése, elfogyasztása, egyes 

munkafázisok önálló végzése. Rendrakás, 

A munkatevékenységeknek megfelelő 

alapanyagok, eszközök, elektromos 

berendezések kiválasztása. 
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felmosás, mosogatás.  Hulladékok 

szétválogatása, szelektív hulladékgyűjtés. 

Terítés: hétköznapi, ünnepi, vendégvárás. 

 

Hétköznapi és alkalmi terítés gyakorlása.  Jártasság kialakítása a terítésben. 

Balesetveszélyes helyzetek és azok 

elkerülésének módjai. 

Beszélgetés a háztartási balesetekről, a konyhai 

eszközök és gépek szabályos használatáról. 

Ismerje a konyhai munka veszélyeit. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Evőeszköz, étkészlet, vendégvárás étrend, menüsor, romlandó, szavatossági idő, elektromos gépek (pl.: szendvicssütő, 

konyhai robotgép, turmixgép, vízforraló), konyhai eszközök (pl.: digitális mérleg, tésztaszűrő, konzervnyitó) Az eddig használt fogalmak bővítése, 

helyes használatuk. 
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2. Témakör: Takarítás 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Takarítási munkafázisokat minél önállóbban végezni. A tisztítószereket a célnak megfelelően kiválasztani és mértékkel használni. 

2. Megtanulni a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének módját. A munkákat kitartóan és körültekintően végezni. 

Előzetes tudás: Takarító eszközök és néhány takarítási munkafázis ismerete 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, olvasás-írás, beszédfejlesztés.  

Számolás-mérés: Térbeli és időbeli tájékozódás. 

Osztályfőnöki óra: felkészülés a felnőtt életre.  

Környezet- és egészségvédelem: az emberi test. 

 

Órakeret: 72 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A takarítás rendszere, a mindennapi, heti 

egyszerű takarítási teendők. 

A takarítási feladatok rendszerezése. Igény kialakítása a környezet tisztaságára 

és a rendre.  Tájékozottság a napi, heti és 

nagytakarításban. 

Nagytakarítás - részmozzanatok 

begyakoroltatása, megfelelő sorrend 

betartása. 

A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, 

annak irányítással történő összekapcsolása a 

nagytakarításban. 

Önállóan, de felügyelet mellett hatékony 

részvétel a lakókörnyezet és 

lakásgondozási műveletekben. 

Konyhai gépek és eszközök takarítása. Mosogatógép helyes használata. Megismerni a háztartási gépek tisztán 

tartását és balesetvédelmi szabályait. 

Szelektív hulladékgyűjtés. Hulladékok elkülönítése. Tudja elkülöníteni a különböző 

hulladékokat. 

A lakás és lakókörnyezet gondozása. A napi takarítási teendők elvégzése a tankonyhában, 

osztályteremben, illetve az otthoni lakás tisztán 

tartása. 

Önállóan, de felügyelet mellett hatékony 

részvétel a lakókörnyezet és 

lakásgondozási műveletekben. 

Őszi takarítás, ablak, ajtó lemosás, bútor 

tisztítás. 

A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, 

annak irányítással történő összekapcsolása a 

nagytakarításban. 

Önállóan, de felügyelet mellett hatékony 

részvétel a lakókörnyezet és 

lakásgondozási műveletekben. 
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Udvar, kert rendberakása. Udvari munkák, virágápolás. Önállóan, de felügyelet mellett hatékony 

részvétel a lakókörnyezet és 

lakásgondozási műveletekben. 

Tavaszi nagytakarítás. A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, 

annak irányítással történő összekapcsolása a 

nagytakarításban. 

Önállóan, de felügyelet mellett hatékony 

részvétel a lakókörnyezet és 

lakásgondozási műveletekben. 

Szőnyegtisztító-, takarítógép használata. A szőnyegtisztító használata. Tudja a porszívót és a szőnyegtisztító- 

gépet balesetmentesen használni. 

Piktogramok. Piktogramok értelmezése. A használati utasítások megértése és 

követése. 

Balesetvédelemi szabályok és előírások. A használt vegyszerek tárolásának és alkalmazásának 

szakszerű módjának gyakorlása. (használati utasítás 

elolvasása, értelmezése, piktogramok ismerete). 

Tudja a tisztítószerek, vegyszerek helyes 

használatát. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Takarító eszközök és takarító- és tisztítószerek kölcsönzés, szelektálás, szőnyegtisztító gép maró hatású, elzárva 

tartandó. 
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3. Témakör: Mosás 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
Tudjon kézzel kimosni egy-egy ruhadarabot, egyre nagyobb önállósággal kezelni a mosógépet, kiválasztani a mosáshoz és öblítéshez 

szükséges tisztítószereket 

Előzetes tudás: 
1. Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete.  2. A tisztaság fontossága. 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, olvasás-írás, beszédfejlesztés.   Számolás-mérés: Térbeli és időbeli tájékozódás.  

Osztályfőnöki óra: felkészülés a felnőtt életre.    Környezet- és egészségvédelem: az emberi test. 

 

Órakeret: 32 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A mosás munkafázisai, eszközei. Tisztasági szabályok gyakorlása. Tudja felsorolni a mosás eszközeit. 

Mosószerek alkalmazásának 

szempontjai, adagolás. 

A mosószerválaszték áttekintése (a választás szempontjai: 

ára, milyen célra kívánom használni? –folttisztító hatás, 

színes textil, alapanyag), használati utasítás és adagolás. 

Tudja csoportosítani a mosnivalót és a 

szükséges mosószert. 

Kézi mosás, gépi mosás, vegytisztítás. Mosógépek fajtáival ismerkedés. Tudja csoportosítani a mosnivalót és a 

szükséges mosószert. 

Teregetés, szárítás. Az ismeretek alapján a kézi és gépi mosás, teregetés önálló 

végzése felügyelet mellett. 

A különböző ruhák szárítási módjainak 

ismerete. 

Mosóprogramok, szárítóprogramok 

beállítása. 

Látogatás az Intézmény mosodájában. Ismerje a mosószerek adagolását, öblítés 

fázisait. 

Különleges mosási problémák, gallérok, 

kötöttáruk. 

Ruhák válogatása. Tudja csoportosítani a mosnivalót és a 

szükséges mosószert. 

Saját ruhanemű tisztántartása, 

megfelelő tárolása (fogason, 

hajtogatva). 

Ruhadarabok hajtogatása. Ruhadarabok elhelyezése 

fogason (szoknya-, nadrág-, csiptetős fogas), évszaknak 

megfelelő ruhanemű előkészítése, a nem használtak 

tárolása. 

Váljék szokássá a személyes ruházat 

tisztántartása. Megismerni a helyes 

ruhatárolási módokat. 

Balesetvédelem gépi és kézi mosás 

esetén. 

Víz hőmérsékletének kiválasztása, beszélgetés a 

veszélyekről. 

Ismerje a kézi-, gépi mosás, a vegyszerek 

veszélyeit. 
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4. Témakör: Vasalás 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Egyszerű ruhaneműket felügyelet mellett önállóan, nagyobb darabokat segítséggel kivasalni a balesetek elkerülésével.2. 

Előzetes tudás: Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, olvasás-írás, beszédfejlesztés.    Számolás-mérés: Térbeli és időbeli tájékozódás.  

Osztályfőnöki óra: felkészülés a felnőtt életre.     Környezet- és egészségvédelem: az emberi test. 

 

 

  

Kulcsfogalmak/fogalmak: energiatakarékos mosógép, szárítógép, víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés, 

vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat, molyirtó, szekrényillatosító 

Órakeret: 32 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A vasalás eszközei, vasalási technikák. Rendszerezés. Megismerni és elsajátítani a vasalás 

fázisait és a műveletek sorrendjét. 

A vasaló beállításai (hőfok, gőzölés). Vasalás, gőzölős vasaló használata, konyharuha, 

terítő, ruhaneműk (póló, ing) vasalása felügyelet 

mellett egyre önállóbban. 

Legyen képes a ruhadarabokat simára 

vasalni. 

Vegytisztítás. Vegytisztító látogatása Tudja, hogy nem minden ruhadarab 

vasalható. 

Ruhatárolás. A kivasalt darabok összehajtogatása, elhelyezése a 

megfelelő tároló helyre. 

Vasaljon önállóan (felügyelet mellett), 

hajtogasson ruhát. 

Balesetvédelem. Balesetvédelmi oktatás. Ismerje a vasalás veszélyeit. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: vasalódeszka, gőzölős vasaló, vegytisztítás kifordítás, hajtogatás, vasalógép. Piktogramok jelentése, megéget, esetleges 

égési seb ellátása 
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5. Témakör: Varrás 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Önállóan kisebb ruhajavításokat elvégezni. 

2. Segítséggel használati- és ajándéktárgyakat készíteni. 

Előzetes tudás: 1. Gondozott ruházat, jó megjelenés ismérvei. 2. Varrás alapkellékeinek ismerete 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, olvasás-írás, beszédfejlesztés.  

Számolás-mérés: Térbeli és időbeli tájékozódás.  

Osztályfőnöki óra: felkészülés a felnőtt életre.  

Környezet- és egészségvédelem: az emberi test. 

 

  

Órakeret: 80 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Varrás eszközei Tű, cérna használata.  

Ruhajavítási műveletek, gomb 

felvarrása, szakadás bevarrása 

Leszakadt gomb felvarrása, rojtos szél 

beszegése, akasztó felvarrása. 

Tudjon önállóan ruhát javítani (tű, cérna alkalmazása, gomb 

felvarrása, akasztó felvarrása, szegés). 

Kézi- és gépi varrás alapjai Ismerkedés a varrógéppel. Ismerje a varrógépet. 

Öltésfajták és alkalmazási 

területeik 

Fércöltés, gépöltés, boszorkányöltés, 

pelenkaöltés alkalmazása. 

Tudja alkalmazni a munkadarabon a tanult hímzési technikákat. 

Hímzés (pl.: keresztszemes, 

gobelin) 

Hímzési előkészületek, megtervezése, 

öltésfajta kiválasztása. 

Tudja alkalmazni a munkadarabon a tanult hímzési technikákat. 

Varrással, hímzéssel készült 

ajándéktárgyak 

Az eddig tanult öltésfajták gyakorlása és 

alkalmazása 

Tudja alkalmazni a munkadarabon a tanult hímzési technikákat. 

A horgolás, kötés anyagának, 

eszközeinek megismerése  

Ismerkedés a kötés, horgolás eszközeivel, a 

különböző szemek készítésével. 

Tudja, hogy horgolással, kötéssel is készülnek ruhadarabok. 

Népviseletek Albumok, internetes oldalak nézegetése. Szívesen vegyen részt az ismeretek elsajátításában, érdeklődjön.  

Kulcsfogalmak/fogalmak: A varrással kapcsolatos fogalmak bővítése, ismétlése. Öltésfajták: kézi öltés/fűzőöltés, láncöltés, tisztázó/cikcakköltés, 

keresztöltés, szegő/pelenkaöltés, boszorkányöltés 
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6. Témakör: Virágápolás 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Cserepes virágot gondozni, átültetni, szobanövényeket esztétikusan elrendezni a lakás helyiségeiben. 

Előzetes tudás: Növények tulajdonságainak, szükségleteinek ismerete, virágápolási alapkellékek 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, olvasás-írás, beszédfejlesztés.  

Számolás-mérés: Térbeli és időbeli tájékozódás. 

 

 

  

Órakeret: 32 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Irányítással cserepes virágok ültetése, 

gondozása. 

Virágültetés, palántázás, gondozás. Igény kialakítása a szobanövények tartására, 

megismerni szakszerű gondozásukat. 

Vágott virágok gondozása. Vágott virág vázába tétele, gondozása. Igény kialakítása a szobanövények tartására, 

megismerni szakszerű gondozásukat. 

Virágfajták ismerete. Szobanövények, vágott virágokat, mezei virágok 

megkülönböztetése. 

Igény kialakítása a szobanövények tartására, 

megismerni szakszerű gondozásukat. 

Virágvásárlás, illemtudó viselkedés szabályai. Virágbolt látogatása. Ismerje a virágvásárlás módját. 

Virágkompozíciók. Virágkompozíció készítése száraz és élő 

növényekből - virágcsokor, koszorú, fali dekoráció, 

ajtódísz. 

Igénye legyen az esztétikus, szép 

virágkompozíció elkészítésére. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: agyag granulátum, ültetőfa, tápoldat, virágtetű irtó szer,  kompozíció, szárazvirág, asztaldísz, adventi koszorú, 

ragasztópisztoly 
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7. Témakör: Lakáskultúra 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 .Igény kialakítása a harmonikus, esztétikus lakókörnyezetre.  

2. Saját elképzeléseket kifejezésre juttatni, megvalósítani a lakberendezés során. 
Előzetes tudás: Lakás helyiségeinek, funkciójuknak ismerete 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, olvasás-írás, beszédfejlesztés, nonverbális kommunikáció: környezetünk kialakítása.  

Számolás-mérés: Térbeli és időbeli tájékozódás.  

Osztályfőnöki óra: felkészülés a felnőtt életre.  

 

 

 

Órakeret: 30 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A lakás helyiségei és berendezési tárgyai. A különböző helyiségek felsorolása és berendezési 

tárgyak, bútorok megkülönböztetése, válogatása. 

A lakás, iskola különböző helyiségeinek 

magabiztos felismerése 

A lakás beosztása, alaprajza. A lakás lerajzolása és beosztása. Megismerni a lakás helyiségeit. 

Lakberendezési kiegészítők. Kiegészítők megismerése. A berendezési tárgyak, kiegészítők 

csoportosítása helyük, funkciójuk szerint. 

Színek, bútorok, kiegészítők elhelyezésének 

szerepe a lakásban. 

Lakberendezési újságok tanulmányozása. Megismerni a lakás praktikus díszítését, 

kiegészítőket. 

Makett, modell, babaház Irányítással készítsen babaházat és rendezze be a már 

megismert berendezési tárgyakkal. 

Berendezés a gyakorlatban játékosan. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: zsúfolt, kényelmes, időtálló, harmonikus méretarányos 
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1.2  Konyhai kisegítő 
 

Cél: 

 A konyhai kisegítői munka ismereteinek elsajátítása.  

 A fejlesztett kompetenciák mentén a minél teljesebb munkahelyi integráció elérése. 

 A tanuló munkaerő-piaci felkészítésének támogatása. 

 

Feladat: 

 A készségfejlesztő kerettanterv feladata, hogy korszerű szakmai ismereteket nyújtson a 

konyhai kisegítő tevékenységek körében, megfelelő szaktudással támogassa a 

gyakorlati képzés eredményességét. 

 Alakuljon ki a konyhai kisegítő munka gyakorlatával kapcsolatban pozitív hozzáállás, 

hivatástudat, érezzék, hogy munkájuk fontos, fejlődjön a felelősségtudatos 

munkavállalói magatartás. 

 A tanulók ismerjék meg és kövessék a pontos, fegyelmezett, technológiailag helyes 

munkavégzés szabályait, tudjanak segítséget kérni és elfogadni a számukra ismeretlen, 

problémás helyzetekben. Érezzék, hogy tevékenységükkel a közösség érdekeit segítik, 

minél önállóbb munkájukat környezetük elismeri. 

 

Szükséges eszközök: 

1. tűzhely sütővel  

2. hűtőszekrény  

3. mosogató  

4. tisztítószerek és tisztító eszközök  

5. mosogatószerek és mosogató eszközök  

6. tárolóedények  

7. csomagolóanyagok  

8. főzési alapanyagok  

9. konyhai eszközök 

 

A tanterv teljesítésének óraterve: 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 12 

2 éves órakeret 864 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret 86 

 

A témák feldolgozásának időkerete: 

Témakör / Évfolyam 11. 12. 11-12. 

1. Munka-, tűz és balesetvédelmi ismeretek 24 24 48 

2. Egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek 24 24 48 

3. Áruismeret – Tárolás 24 24 48 

4. Konyhai előkészítő eljárások 93 93 186 

5. Konyha gépei és berendezései 24 24 48 

6. Mosogatási tevékenységek 100 100 200 

7. Takarítási tevékenységek 100 100 200 

Szabadon tervezhető órakeret 43 43 86 
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1. Témakör: Munka-, tűz- és balesetvédelmi ismeretek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A konyhában az előkészítő, sütő-főző és tisztítási eljárások során előforduló veszélyhelyzetek megelőzése, balesetforrások felismertetése, 

védő - óvó rendszabályok betartása. 

Kapcsolódási pontok:  
Környezet- és egészségvédelem: Egészségmegőrzés – egészséges életmód 

 

  

Órakeret: 48 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Munka- és védőruha tisztántartásának, 

tárolásának szempontjai. 

Ruha- és cipőgondozási feladatok, gumikesztyű, 

kötény, fejfedő fontossága. 

Munkaruha, munkacipő, védőruházat 

megismerése, tisztántartása. Lógó, nem 

megfelelő méretű felszerelés veszélyei. 

Gépek, berendezések, eszközök működése, 

célszerűsége, veszélyhelyzetek felismerése, 

munkavédelmi eljárások. 

Konyha veszélyes helyiségeinek, eszközeinek, 

berendezéseinek megközelítése, kezelése. 

Gépek, berendezések, kéziszerszámok, 

vegyszerek megismerése, biztonságos 

használata. 

Szúró, vágó, aprító eszközök alkalmazásának 

szabályai. 

Konyhai eszközök használata, tisztítása, előkészítése 

megfelelő segítséggel. 

Gépek, berendezések, kéziszerszámok, 

vegyszerek megismerése, biztonságos 

használata. 

Tűzveszélyes berendezések, érintésvédelmi 

szabályok és égési sérülés veszélyét rejtő 

lehetőségekkel történő óvatos magatartás 

kialakítása. 

Tisztítási és takarítási feladatok ellátásának és a 

balesetek megelőzése közötti összefüggés 

felismertetése. 

Tűzvédelmi szabályok, tűzriadó terv 

megismerése. 

Vegyszerek alkalmazásának, tárolásának 

szabályai. 

Vegyszerek felismerése, tárolása, biztonságos 

használata. 

Vegyszerek megismerése, biztonságos 

használata. 

Elsősegélynyújtás alapjai, értesítendők köre. Elsősegély nyújtási gyakorlatok, elsősegélyláda 

elhelyezése, eszközei. Segítségkérés lehetőségei. 

Elsősegély nyújtási alapismeretek 

elsajátítása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Munkavédelem, munkaruha, védőruha, védőfelszerelés, baleset, elsősegély, helyiségek, eszközök neve, vegyszerek 

elnevezése, szabályok rögzítése. 
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2. Témakör: Egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Egészség- és környezetkárosító tevékenységek és lehetőségek tudatos elkerülése. 

Kapcsolódási pontok:  
Környezet- és egészségvédelem: az emberi test. 

Egészségmegőrzés – egészséges életmód 

 

 

  

Órakeret: 48 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A fizikai munka során jelentkező fáradtság, 

megerőltetés jelzése, megfelelő pihenőidő 

biztosításának fontossága. 

Munkatevékenység és pihenő idő ritmusának 

betartása. 

A konyhai munka során felmerülő 

egészségkárosító tevékenységek 

felismerése, megelőzése, elkerülése. 

A konyhai előkészítő munka során keletkező 

hulladék kezelése, szelektív hulladékgyűjtés 

fontossága.   

Konyhai maradék kezelése. Környezeti károk és szennyeződések 

megelőzése, hulladékkezelési megoldások 

alkalmazása. 

Konyhai maradék ártalmatlanítása, gyűjtése, 

szállítása. 

Komposztálási eljárások megismerése. Környezeti károk és szennyeződések 

megelőzése, hulladékkezelési megoldások 

alkalmazása. 

Hulladék és szemét közötti különbség 

felismerése. 

Hulladék szelektív csoportosítása 

(csomagolóanyagok, alapanyagok) szerves, 

szervetlen válogatás. 

Környezeti károk és szennyeződések 

megelőzése, hulladékkezelési megoldások 

alkalmazása. 

Rendszeres és rendkívüli takarítási eljárások 

megismerése. 

Egészséget kímélő, megfelelő védőfelszerelésben, 

megfelelő anyagokkal, eszközökkel végzett takarítási 

eljárások. 

Szennyezés mentesítési alapismeretek 

elsajátítása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Szennyeződés, konyhai maradék, takarító vegyszerek és eszközök nevei, hulladék, szemét. 
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3. Témakör: Áruismeret – Tárolás 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Különböző élelmiszer alapanyagok és feldolgozott ételek tárolási eljárásainak, szakszerű hőkezelésének, tároló edényeknek, 

helyiségeknek, berendezéseknek alkalmazása. 

Kapcsolódási pontok:  
Számolás-mérés: Mértékegységek, mérés  

óra 

 

  

Órakeret: 48 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Előkészített és előkészítés előtt álló 

alapanyagok csoportosítása, tárolási eljárásaik 

megkülönböztetése. 

Közreműködés minél önállóbban konyhai 

nyersanyagok, alapanyagok helyes tárolásában. 

Előkészített és előkészítés előtt álló 

élelmiszer alapanyagok szabályos 

tárolásának alkalmazása. 

Tárolási módok csoportosítása hőmérséklet, 

páratartalom, fény, stb. szerint. 

Közreműködés minél önállóbban konyhai 

nyersanyagok, alapanyagok helyes tárolásában. 

Az egyes árufajták számára kívánatos 

hőmérséklet és páratartalom biztosítása. 

Csomagoláson feltüntetett és konyhai 

szabályzatban rögzített eltarthatóság 

betartásának fontossága. 

Nem megfelelő minőségű áru felismerése, 

megkülönböztetése jó minőségű alapanyagoktól. 

Eredeti csomagolásban és átcsomagolt 

formában történő tárolás különbségei, 

eltarthatóság idejének meghatározása. 

Tartósítási lehetőségek. Tartósítás és alapanyagok tárolása felhasználásig 

hőkezeléssel, sózással, stb. 

Tároló helyiségek, edények célszerűsége, 

árucsoportok szerint. 

Lejárt szavatosságú anyagok 

megsemmisítésének szabályai. Romlott, rossz 

minőségű, nem megfelelő állagú áru 

felismerése. 

Konyhai előkészítő munka során az alapanyag és 

hulladék helyes kezelése. 

Konyhai maradék szállítási, tárolási 

alapelvei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Nyersanyag, tároló edények és helyiségek, berendezések nevei, szavatosság, lejárt szavatosság, eltarthatóság, tartósítás   
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4. Témakör: Konyhai előkészítő eljárások 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia: 
1. Különböző élelmiszer alapanyagok szakszerű, takarékos előkészítése a feldolgozáshoz. 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, beszédfejlesztés.  

 

 

  

Órakeret: 186 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Konyhai nyersanyagok tisztításának, 

előkészítésének, darabolásának lehetőségei és 

kívánalmai a felhasználási célnak 

megfelelően. 

Konyhai nyersanyagok tisztítása (például: mosás, 

hámozás, tojásfeltörés) 

Konyhai nyersanyagok tisztításának, 

előkészítésének, darabolásának lehetőségei 

és kívánalmai a felhasználási célnak 

megfelelően. 

 Előkészítő munkák. (például: szeletelés, reszelés, 

darálás, klopfolás, sózás, áztatás, panírozás, tojások 

szétválasztása) 

Sütés-főzési előkészítési módok 

megismerése, céloknak megfelelő 

csoportosítása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Hámozás, darabolás, reszelés, gyalulás, klopfolás, panírozás, bundázás, nyújtás, sodrás, az előkészítésben használt 

anyagok és eszközök nevei. 
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5. Témakör: Konyha gépei és berendezései 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A konyhai előkészítési és sütés, főzési eljárásokban alkalmazott eszközök, gépek megismerése, elővigyázatos alkalmazása. 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, beszédfejlesztés. Nem verbális kommunikáció 

 

 

  

Órakeret: 48 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Konyhai eszközök és alkatrészek 

megnevezése, csoportosítása funkció, 

működési elv szerint.  

Csoportosítás, rendezés Gépek, kézi eszközök működésének, 

alkatrészeinek megismerése. 

Eszközök csoportosítása felhasználás 

szerint. 

Eszközök biztonsági előírásai, a 

balesetmentes használat szempontjai. 

Konyhai eszközök minél nagyobb önállósággal 

történő használata. 

Balesetveszély felismerése. 

Konyhai eszközök használatakor alkalmazott 

piktogramok értelmezése. 

Biztonsági, védő-óvó rendszabályok betartása a 

használat és a tisztítási eljárások során. 

Gépek működtetésében használatos 

piktogramok felismerése, jelentésük 

megértése. 

Textíliák, papíráruk célirányos, takarékos 

használata. 

Textilek, papíráru csoportosítása, célszerű használata Textilek, papíráru alkalmazásának 

lehetőségei. 

   

Kulcsfogalmak/fogalmak: Konyhai gépek, berendezések, alkatrészek megnevezései, piktogramok értelmezései. 
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6. Témakör: Mosogatási tevékenységek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A nagykonyhai mosogatási műveletek ismerete. 

Kapcsolódási pontok:  
Osztályfőnöki óra: Beilleszkedés, alkalmazkodás  

Környezet- és egészségvédelem: Élettelen környezet – környezeti ártalmak 

 

 

  

Órakeret: 200 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Mosogató helyiségek célja, berendezései. Edények tisztítási feladatainak szakszerű ellátása. 

Evőeszközök mosogatása. 

Tároló- és szállítóedények mosogatása. 

Mosogató helyiségek funkciójának 

ismerete. 

Mosogató és tisztító szerek tárolása, 

biztonságos alkalmazása. 

Megfelelő óvatosság a mosogatási tevékenységek 

közben. 

Mosogató és tisztítószerek és eszközök 

megismerése. 

Mosogató és mosogatógép 

tisztántartásának fontossága. 

Vegyszereken található piktogramok 

értelmezése. 

Megfelelő óvatosság a mosogatási tevékenységek 

közben. 

Piktogramok felismerése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Mosogató eszközök és anyagok megnevezései.  
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7. Témakör: Takarítási tevékenységek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A konyha szakszerű takarításának megismerése és alkalmazása. 

Kapcsolódási pontok:  
Osztályfőnöki óra: Beilleszkedés, alkalmazkodás 

Környezet- és egészségvédelem: Élettelen környezet – környezeti ártalmak 

 

 

 

Órakeret: 200 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Élettelen környezet – környezeti ártalmak Takarítási műveletek szakszerű ellátása. Takarító és tisztítószerek és eszközök 

megismerése. 

Takarítóeszközök tisztántartásának 

fontossága. 

Biztonságos anyag és eszközhasználat 

módjai. 

Megfelelő óvatosság takarítás közben. Takarítószereken található piktogramok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Takarító eszközök és anyagok megnevezései. 
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2. Képzési egység 
 

Képzési egység Modul Óraszám/hét 

2. Mézeskalács sütő 8 

Kisegítő takarító 12 

Összesen: 20 

 

 

2.1 Mézeskalács sütő 
 

Cél: 

 Fejleszteni a rendszeres, folyamatos és kitartó munkavégzéshez szükséges megismerő 

funkciókat, szociális készségeket és képességeket.  

 A mézeskalács készítés elméleti ismereteinek elsajátítása, annak megfelelő alkalmazása 

a gyakorlati munkatevékenységek során.  

 A mézeskalács készítéséhez szükséges anyagok, eszközök, technikák és azok 

alkalmazásának megismerése, begyakorlása az önálló munkatevékenységek során.  

 Képességekhez mérten minél kevesebb segítséggel esztétikus, mutatós mézeskalács 

produktumok létrehozása.  

 A tanulók tanulják meg értékelni a saját és mások alkotó munkáját, illetve annak 

eredményeit 

 

Feladat: 

 A képességek függvényében a mézeskalács készítés technikájának minél teljesebb 

elsajátítása.  

 A mézeskalács-készítés anyagainak, eszközeinek megismerése, adekvát használatának 

kialakítása.  

 Mennyiségek és mérések gyakorlati alkalmazása a munkatevékenységek során. 

 A mézeskalács-készítés műveleti sorrendjének megismerése, gyakorlása, elsajátítása.  

 Jártasság kialakítása a díszítési technikák alkalmazásában és a kész termékek 

csomagolásában.  

 A sütőberendezés biztonságos üzemeltetésének elsajátítása.  

 A higiéniai, munka- és balesetvédelmi követelmények megismerése és betartása a 

munkafolyamatok végzése során.  

 A manipulációs készségek, kreativitás, az ízlésvilág és esztétikai érzék fejlesztése.  

 Lehetőségek biztosítása az egyéni ötletek megvalósítására és önkifejezésre.  

 A munkavégzéshez szükséges monotónia tűrés és kitartás fejlesztése. 

 

Szükséges eszközök: 

1. tűzhely sütővel  

2. szagelszívó  

3. hűtőszekrény 

4. mosogató  

5. gyúrótábla, sodrófa, ütőfák, kiszúró formák  

6. tálak, tálkák, tányérok, szita,  

7. habverő (kézi- és gépi), írókás - zacskó,  

8. konyhai mérleg 
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A tanterv teljesítésének óraterve: 

 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret 58 

 

A témák feldolgozásának időkerete: 

 

Témakör / Évfolyam 11. 12. 11-12. 

1. Anyag és eszköz ismeret 42 - 42 

2. Mézeskalács készítés technikája 83 - 83 

3. Mézesbábok készítése 83 - 83 

4. Ütőfás mézeskalács készítése - 100 100 

5. Mézes puszedlik, mézes csemegék - 30 30 

6. Térbeli mézeskalács tervezése, elkészítése - 129 129 

Szabadon tervezhető órakeret 58 29 29 
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1. Témakör: Anyag- és eszközismeret   

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A mézeskalács készítés alapanyagait, eszközeit kiválasztani és funkciónak megfelelően használni. 

Kapcsolódási pontok:  
            Kommunikáció: anyanyelv, beszédfejlesztés; olvasás-írás; 

Környezet- és egészségvédelem: az emberi test 

Osztályfőnöki óra: felkészülés a felnőtt életre 

 

  

Órakeret: 42 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Mézeskalács-készítő mesterség története. Hagyományokhoz, ünnepekhez illő 

mézeskalácsformák megismerése.  

Mintagyűjtemény megtekintése. 

Ismerje fel s régi mézeskalácsosság 

termékeit, eszközeit. 

Méz és mézeskalácsosság. A méhek, méz és termékeinek ismerete. Csoportosítsa az anyagokat és az 

eszközöket. 

Alapanyagok, eszközök. A mézes tészta készítéséhez szükséges anyagok és 

eszközök megismerése, megtanulása, kiválasztása, 

csoportosítása. 

Csoportosítsa az anyagokat és az 

eszközöket. 

Tudjon rendet rakni, mosogatni, takarítani. 

Biztosítsa a higiéniát a konyhában, mézes-

műhelyben. 

Balesetvédelmi ismeretek. A tészta készítéshez használt eszközök, a tűzhely, 

sütő veszélyeinek megismerése. 

Megismerni a baleset-megelőzés 

szabályait, képessé válni a körültekintő, 

balesetmentes munkavégzésre.  

 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Háztartásban tanultak kibővítése új fogalmakkal (eszközök, alapanyagok). esztétikai, szimbólum, folklór, kiszúrás, 

lazítás, cukortészta. 
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2. Témakör: Mézeskalács készítés technikája 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Mézes tésztát minél nagyobb önállósággal összeállítani, esztétikus, míves alkotásokat készíteni. 

Kapcsolódási pontok:  
            Kommunikáció: anyanyelv, beszédfejlesztés; olvasás-írás; 

            Számolás-mérés: térbeli és időbeli tájékozódás; mértékegységek, mérések 

 

Órakeret: 134 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Mértékegységek, mérés Az anyagok és eszközök kiválasztása után, mézes-

tészta készítése: alapanyagok mérlegen való 

kimérése. 

Segítséggel tudja kimérni az 

alapanyagokat. 

Mézeskalácstészta összeállítása Tojás fertőtlenítése, szétválasztása mézes-tészta 

összeállítása segítséggel, gyúrás. 

Ismerje a tészta összeállításának módját. 

Sodrás művelete Mézes-tésztából sodrási eljárással mézes-figurák 

készítése, gyakorlása. 

Ismerje a sodrás műveletét 

Nyújtás, kiszúrás A pihentetett mézes-tészta újragyúrása, nyújtása és 

formával való kiszúrása. 

Ismerje a nyújtás, kiszúrás műveletét. 

Díszítés magokkal, rátéttel A kinyújtott és kigyúrt mézes-tészta díszítése olajos 

magvakkal és rátéttel kombinálva minta szerint és 

egyéni ötletek megvalósításával. 

Ismerje az olajos magvakat. 

Sütés A már megismert mézeskalács-készítés technikája 

után (sodrás, kiszúrás, díszítés), a mézes-tészta 

kisütése önállóan felügyelet mellett. 

Fokozott elővigyázatosság és felügyelet 

mellett önállóan süsse meg a mézeskalács 

tésztát. Ismerje, tudja a sütési időt és tartsa 

be. Ismerje a próbasütést és a sütő- 

berendezést. 

Írókázás Íróka máz készítése fertőtlenített tojásfehérjéből és 

többször átszitált porcukorból. Iróka zacskó 

készítése.  Írókázás gyakorlása papíron: pötty, vonal. 

Ismerje és tudja a tojásfehérje és porcukor 

mennyiségét, ismeretei szerint készítsen 

íróka mázat. 
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Gyakorlás után a kész mézeskalács díszítése íróka 

mázzal, minta szerint. 

Hibajavítás A nem megfelelő állagú mézes tészta hibájának 

kijavítása önállóan, segítséggel. 

Ismerje fel a mézes tészta hibáit (túl 

kemény, túl laza) és tudja a javítási 

eljárásokat. 

Csomagolás A kész mézeskalács csomagolása. Sajátítsa el a fóliahegesztő és az olló 

balesetmentes használatát 

Ismerje fel a csomagolóanyagokat. 

A mézeskalácsot ízlésesen, szépen tudja 

becsomagolni. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Mennyiségek: gramm, dekagramm, kilogramm fogalma, gyúrás, pihentetés, járulékos anyagok fogalma, recept, 

fertőtlenítés sodrás, kenés, csiga, kígyó,  gyúrótábla, sodrófa, nyújtófa, kiszúrás, lisztezés díszítés fogalma, olajos magvak: lenmag, szezámmag, 

napraforgómag, tökmag, dió, mogyoró, mandula rátéttészta fogalma sütési idő, perc fogalma irókázás, íróka máz, fogalma, díszítés íróka zacskó, 

fóliahegesztő, szárítás hibajavítás fogalma, állag, képlékenység  csomagoló anyagok és elnevezésük: celofán, folpack, kötöző szalag, cellux, termék 

fogalma, ízlés, esztétika. 
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3. Témakör: Mézesbábok készítése 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Ízléses, míves munkadarabokat készíteni minél nagyobb önállósággal. 

Kapcsolódási pontok:  
           Kommunikáció: anyanyelv, beszédfejlesztés; olvasás-írás; szimbólum felismerése 

           Számolás-mérés: térbeli és időbeli tájékozódás; mértékegységek, mérések 

Etika: az ítélőképesség, az erkölcsi- és esztétikai érzék fejlesztése 

 

 

  

Órakeret: 83 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Mézeskalács tésztából baba, huszár, szív, 

tányér készítésének munkafázisai. 

Sablon készítése, forma lerajzolása kartonra, ollóval 

kivágása. 

Mézes-tészta készítése, pihentetése, kinyújtása, 

sablon tésztára tétele és késsel való kivágása. 

Mézesbáb díszítése a megismert és megtanult 

írókázással. 

Sütés, szárítás, csomagolás gyakorlása. 

Minél önállóbban legyen képesek a mézes 

tészta anyagainak és mennyiségének 

összeállítására. 

Cukortésztás munkadarabok (baba, huszár, 

szív, tányér) készítésének lépései. 

Cukortészta készítése: cukorból, vízből szalakáliból, 

lisztből főzéssel. 

Hűtés, összekeverés, nyújtás, sablon körbevágása, 

sütés. 

Cukortésztát készítsen a megadott recept 

szerint önállóan, felügyelet mellett.  

Legyen elővigyázatos a sütésnél. 

Festés, díszítés alapanyagai, minták. Munkadarabok ételfestékkel való befestése. 

Szárítás, írókázás, szárítás, csomagolás.  

 

Segítséggel készítsen írómázat és íróka 

zacskót. 

Gyakorlás után önállóan tudja írókázni a 

mézesbábot.  

Használja szakszerűen az ollót és a kést. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: sablon, cukortészta fogalma, ételfesték, zselatin 
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4. Témakör: Ütőfás mézeskalács készítése 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia: Esztétikus munkadarabokat létrehozni. 

1.  
Kapcsolódási pontok:  
            Kommunikáció: anyanyelv, beszédfejlesztés; olvasás-írás; 

            Számolás-mérés: térbeli és időbeli tájékozódás; mértékegységek, mérések 

 

 

  

Órakeret: 100 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Ütőfás mézeskalács készítésének 

munkafázisai. 

Ütőfás mézes tészta készítése, pihentetés után 

kinyújtása. 

Az ütőfának megfelelő méretre kivágás, mintázás, 

nyomkodás, sütés. 

Csomagolás, gyakorlás. 

Tudjon a már megismert és megtanult 

módon mézes tésztát készíteni. 

Tudja a sima mézes tészták közötti 

különbséget. 

Legyen képes irányítás mellett önállóan 

dolgozni. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: A mézeskalács-készítés során megtanult fogalmak ismerete és helyes használata, sorrendje. ütőfák fogalma. 
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5. Témakör: Mézes puszedlik, mézes csemegék 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Receptet követve ízletes mézes csemegéket készíteni. 

Kapcsolódási pontok:  
            Kommunikáció: anyanyelv, beszédfejlesztés; olvasás-írás; 

           Számolás-mérés: térbeli és időbeli tájékozódás; mértékegységek, mérések 

 

 

  

Órakeret: 30 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Mézes-puszedlik készítésének alapanyagai, 

fázisai. 

Szakácskönyvek, süteményes weboldalak 

tanulmányozása, receptek keresése, kiválasztása. 

A recept szerint a mézestészta-puszedli készítése, 

formázása, sütése, bevonása. 

A recept szerint – segítséggel - készítse el 

a puszedlit. 

Mézes csemegék alapanyagai, készítésének 

menete. 

A megmaradt mézeskalácshoz ízesítők 

hozzákeverésével mézes csemege készítése. 

Ismerje fel a megmaradt mézeskalács 

felhasználását és abból új ízletes csemegét 

készítsen. 

Makaron (macaron) készítésének alapanyagai, 

lépései. 

Makaron recept alapján történő elkészítése. Segítséggel Makaron készítése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Az ismert fogalmak mellett a mézes-puszedli, mézes-csemege és bevonás fogalma. 
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6. Témakör: Térbeli mézeskalács tervezése, elkészítése 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Minél kevesebb segítséggel térbeli mézeskalácsot tervezni és összeállítani 

2. Esztétikus munkadarabokat létrehozni. 

Kapcsolódási pontok:  
           Kommunikáció: anyanyelv, beszédfejlesztés; olvasás-írás; 

           Számolás-mérés: térbeli és időbeli tájékozódás; mértékegységek, mérések 

           Etika: az ítélőképesség, az erkölcsi- és esztétikai érzék fejlesztése  

 

 

 

 

Órakeret: 129 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Térbeli mézeskalács 

tervezésének, elkészítésének 

menete. 

Papíron a térbeli mézeskalács megtervezése 

(forma, minta szerint). Mézes-tészta készítése, 

kivágása sablonnal (díszítés magokkal). 

Sütés, írókázás, összeállítás. 

Szárítás, csomagolás. 

Gyakorlás önállóan minta alapján és egyedi 

ötletek felhasználásával. 

Tudja a már megismert és megtanult alaptészta készítésének 

műveleteit, ügyelve az esetleges hibákra. 

Tudjon sablont készíteni és használni. 

Alkalmazza a megismert díszítési technikákat (tetszőlegesen a 

tanuló ízlésének megfelelően). 

Ismerje a sütést, tűzhelyet. 

Ismerje a csomagoló anyagokat. 

Balesetmentes, önálló munkavégzéshez rendelkezzen megfelelő 

tudással. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Tervezés fogalma. 
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2.2 Kisegítő takarító 
 

Célok: 

 A tanulók munkavégzéshez kapcsolódó pozitív attitűdjének fejlesztése, és a felnőttkori 

munkavégzésre, a családi munkamegosztásban való részvételre való igényük 

kialakítása.  

 Mindennapos élethelyzetekben megjelenő takarítói munka jellegű gyakorlati 

tevékenységek végzése, ismeretek nyújtása, és gyakorlási lehetőség biztosítása.  

 A már tanult takarítási tevékenységek felelevenítése, újak bemutatása, megtanítása, 

gyakorlása az ehhez szükséges készségek elsajátítása és önálló – részben önálló 

alkalmazása. 

 A tanuló legyen képes különböző egyszerű takarítási munkák betanulására, önálló, 

folyamatos munkavégzésre, önellenőrzésre.  

 Ismerje a területet, (ahol tevékenykedik) tudjon tájékozódni a munkaterületen.  

 Képes legyen huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, a szükséges öltözék és 

eszközök kiválasztásával, használatával.  

 Megfelelően használja a munkavégzéshez szükséges eszközöket.  

 Tudjon utasításokat végrehajtani.  

 Legyen képes elfogadni és betartani a munkahelyi elvárásokat, szabályokat.  

 Alakuljon ki megfelelő munkatartása, munkafegyelme.  

 Megfelelően tudjon alkalmazkodni a különféle munkahelyi légkörökhöz, munkahelyi 

elvárásokhoz.  

 Legyen képes együttműködni.  

 Tudjon elfogadni kritikát, igyekezzen hibáit kijavítani. 

 

Feladatok: 

 A takarítói munkatevékenységek során használt eszközök és tisztítószerek 

megismertetése. 

 A takarító eszközök, és gépek hatékony, rendeltetésszerű használatának elsajátíttatása.  

 A tisztítószerek fajtáinak megismertetése, körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak 

megfelelő használatuk elsajátíttatása.  

 A szelektív hulladékgyűjtés alapjainak bemutatása, elsajátíttatása.  

 Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a 

textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének 

megtanulása.  

 Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátítása. Virágápolási, udvartakarítási 

ismeretek nyújtása, gyakorlási lehetőségek biztosítása.  

 Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, ápolt, tiszta, rendezett környezet iránti 

igény kialakítása.  

 Munka és balesetvédelmi, egészség- és környezetvédelmi ismeretek nyújtása a 

munkafolyamatok végzése során.  

 Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a részmunkaterületeken, a 

mindennapi munkatevékenységekben.  

 Leendő saját munkaterületek/külső munkahelyek területeinek meghatározott időnkénti 

nagytakarítása. 
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Szükséges eszközök:  

 

Személyenként:  

1. Munkaköpeny, gumikesztyű, 3-féle söprű (cirok, vessző, lomb) partvis, lapát, 

felmosó szett (vödör, felmosó rúd, felmosó fej), felmosó kocsi, szivacs, törlőkendő 

(száraz, nedves), kisméretű vödör vagy lavór, ablak lehúzó  

2. Varró cérnák, tűk, gyűszű, olló  

3. Locsolókanna, ásó, kapa, gereblye, lapát, hólapát  

 

Csoport szinten:  

1. Teleszkópos portörlő, pókhálózó, gyökérkefe, poroló, mosogató szivacs, dörzsi 

szivacs, üvegmosó, létra, WC kefe, WC pumpa, porszívó, takarító gép, mosogatógép  

2. Lavór/teknő/kád, mosógép (hagyományos, automata), centrifuga, ruhacsipesz, 

teregető- és vasaló állvány, vasaló  

3. Gombok, különböző színű varró- és hímző fonalak  

4. Fűnyíró, ágvágó, cipőtisztító készlet  

5. Díszítő tevékenységhez szükséges eszközök (szövőtüske, előrajzolt terítő/ párna, 

stb.)  

 

Anyagigény: 

 

A tantervben felsorolt takarító/ tisztító szerek folyamatos biztosítása lehetőleg változatos 

formában. 

 

A tanterv teljesítésének óraterve: 

 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 12 

2 éves órakeret 864 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret 86 

 

A témák feldolgozásának időkerete: 

 

Témakör / Évfolyam 11. 12. 11-12. 

1.Takarítás 264 264 528 

2. Mosás-vasalás 30 30 60 

3. Ágyazás-ágynemű csere 36 - 36 

4. Gombvarrás, ruhajavítás - 36 36 

5.Díszítés 24 24 48 

/Kitekintés/Virágápolás, udvartakarítás 35 - 35 

/Kitekintés/Kertgondozás, cipőápolás - 35 35 

Szabadon választható órakeret 43 43 86 
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1. Témakör: Takarítás 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A már tanult takarítási tevékenységek felelevenítése, újak bemutatása, megtanítása, gyakorlása, az ehhez szükséges készségek elsajátítása 

és önálló, illetve részben önálló alkalmazása. 
2. Kézi eszközök, tisztítószerek adott munkához rendelése. 

3. Takarítási eszközök, használati technikák elsajátítása. Munkafolyamatok szempontjainak (piszkostól a tisztáig; távolitól a közeliig) 

betartása. 

4. Kritikai érzék (ön/társak munka végzésének értékelése) fejlesztése. 

5. Önállóan, illetve közösségben történő kitartó, minőségi munkavégzéshez szükséges szociális és egyéb készségek, képességek fejlesztése 

(önfegyelem, monotónia tűrés, igényesség, pontosság, precizitás, realitás, tolerancia, alkalmazkodás, türelem. 

6. Baleset megelőzéssel, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek tudatos alkalmazásának fejlesztése. 

7. Az ismeretek kibővítése, új eszközök használatának bemutatása, megtanítása, gyakorlása, az ehhez szükséges készségek elsajátítása és 

önálló, illetve részben önálló alkalmazása. 

8. Gépek beépítése a takarítás folyamatába. 

9. Bonyolultabb, sokrétűbb, veszélyesebb feladatok jó szintű, biztonságos végzése úgy a baleset megelőzési és egészség megóvó szabályok 

betartásával, mint a környezetvédelem és a takarékosság szempontként való kezelésével. 

10. Önállóan, illetve közösségben történő kitartó, minőségi munkavégzéshez szükséges szociális és egyéb készségek, képességek 

magasabb szintre emelése. 

 

Kapcsolódási pontok:  
Osztályfőnöki óra: társadalmi ismeretek és gyakorlatok, társas kapcsolatok, viselkedési normák alkalmazása a mindennapi életben, főnök-

beosztott- munkatárs 

Környezet- és egészségvédelem: egészség- munka-és környezet védelem, friss levegő, poros levegő, természetes tisztító szerek, takarékos 

tisztítószer használat  

Számolás-mérés: mérési gyakorlatok, időbeli tájékozódás, napok, hetek, napi rutin 

Háztartástan, életvitel: konyhatechnika, konyhai munkák 

Környezet és egészségvédelem: egészség- munka- és környezetvédelem,  szervezetünk és igényei, érzékszerveink védelme 
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Órakeret: 528 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Napi takarítás: szellőztetés-rendrakás (konyhában 

mosogatás, öblítés, szárítás, edények elpakolása), söprés, 

felmosás, portörlés (száraz), használt takarító eszközök és 

szerek kitisztítása, elrakása. 

Szellőztetés - mint a munkafolyamat kezdő 

lépése-, figyelve a huzat elkerülésére. Ruhák 

szakszerű hajtogatása, egymásra rakása, helye. 

Folyamatosan a napi takarítás elvégzése. 

Napi, takarítás lépéseinek ismerete, 

kivitelezése. 

Heti takarítás: szellőztetés, rendrakás, söprés, 

ablakpucolás, szőnyegtisztítás, fertőtlenítés (WC, fürdő)- 

portörlés (nedves, száraz)- használt takarító eszközök és 

szerek kitisztítása, elrakása. 

A takarítás elméleti sorrendjének követésével 

történő kivitelezés. 

A tanultak önálló gyakorlása, nehezebb 

feladatoknál állandó segítségnyújtás. 

Önellenőrzés, társak munkájának értékelése. 

Heti takarítás lépéseinek ismerete, 

kivitelezése. Megfelelő tisztítószer 

kiválasztása, helyes adagolása. 

Konyha: mosogatás, törölgetés, edények elhelyezése 

szekrényben, tűzhely, csempe rendbe tétele- söprés, 

felmosás.  

Komplex takarítási folyamat, a takarítás 

elméleti sorrendjének követésével történő 

kivitelezés. 

Munkafolyamatok helyes 

sorrendjének betartása a takarítás 

minden színterén. 

Fürdőszoba, WC: söprés, WC kagyló, kád, mosdó súrolása, 

fertőtlenítése, csempe, piperepolc, tükör tisztítása, 

felmosás. 

Komplex takarítási folyamat, a takarítás 

elméleti sorrendjének követésével történő 

kivitelezés. 

Munkafolyamatok helyes 

sorrendjének betartása a takarítás 

minden színterén. 

Szoba, előszoba: rendrakás-bútorok felrakása, söprés 

portalanítás, felmosás. 

Komplex takarítási folyamat, a takarítás 

elméleti sorrendjének követésével történő 

kivitelezés. 

Munkafolyamatok helyes 

sorrendjének betartása a takarítás 

minden színterén. 

Részmunka területek:  

a. Söprés: partvis, ciroksöprű.  

b. Felmosás: felmosó rúd, felmosó fej, felmosó vödör.  

c. Portörlés: antisztatikus törlő rongy, teleszkópos portörlő, 

pókhálózó.  

d. Ablaktisztítás: ablak lehúzó, szivacs.  

e. Szőnyegtisztítás: gyökérkefe, poroló.  

f. Fertőtlenítés: WC kefe, gumikesztyű, szivacs.  

g. Mosogatás: mosogató-, dörzsi szivacs, üvegmosó. 

A lakásban használatos eszközök kiválasztása, 

gépi eszközök bevonása a tevékenységbe, létra 

használatának gyakorlása (fontos a tanult 

szabályok betartása, fegyelmezett 

feladatmegoldás, saját fizikai jellemzők 

ismerete, mint epilepszia, tériszony, stb.). 

Munkafolyamatok helyes 

sorrendjének betartása a takarítás 

minden színterén. 

Adott munka végzéséhez szükséges 

eszköz kiválasztása, az eszköz 

helyes technikával történő 

alkalmazása. 

Megfelelő tisztítószer kiválasztása, 

helyes adagolása. 
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A piktogramok segítségével: általános tisztítószer, 

ablaktisztító; szőnyegtisztító folyadék, súrolópor, krém, 

mosogatószer. 

Felismerés, gyakorlati ismeret után. 

A szükséges eszközök, tisztítószerek önálló 

kiválasztása, a szükséges idő rövidítése. 

Balesetvédelem. 

Környezetbarát tisztítószer (pl. ecet, szódabikarbóna stb.) A szükséges eszközök, tisztítószerek önálló 

kiválasztása, a szükséges idő rövidítése. 

Balesetvédelem. 

Nagytakarítás: szellőztetés-rendrakás, (konyhában 

mosogatás, öblítés, szárítás, edények elpakolása), 

lefolyótisztítás, szükség esetén savazás (WC, mosdó), 

függönyök levétele (mosása, szükség esetén vasalása), 

bútorok elhúzása, felrakása, szőnyegek portalanítása, 

kitisztítása, szellőztetése, ablakok, tükör tisztítása, 

pókhálózás, porszívózás, bútorok portalanítása, ápolása, 

bútor kárpit tisztítása, felmosás, padlóápolás, függönyök 

visszacsíptetése, szőnyeg, bútorok visszahelyezése, 

használt takarító eszközök és szerek kitisztítása, elrakása  

Ablaktisztítás, szőnyeg tisztításának 

gyakorlása. 

Nagytakarítás lépéseinek ismerete, 

kivitelezése 

A tanult részmunkaterületek takarításának folyamatos 

gyakorlása a tanultak szerint 

A takarítás rutinszerű végzése. Balesetvédelem. 

Porszívó, takarítógép, felmosó kocsi, létra (magasban 

végzett tevékenységekhez), WC-pumpa, mosogatógép 

Porszívó, takarítógép összeállítása, mozgatása, 

üzembe helyezése, használata, szét- és 

összeszerelése, tisztítása. Az eszközök 

balesetmentes és egészség megóvó 

használatának gyakorlása. 

Új eszközök használatának 

bevonása a tanult takarítási 

tevékenységekbe. 

Balesetvédelem. 

A piktogramok segítségével: bútorápoló, padlótisztító, 

lefolyó tisztító, sósav, kárpittisztító, gépi mosogatószer 

Tisztítószerek kiválasztásának és adagolásának 

gyakorlása (képesség szerint adagoló kupak, 

vagy ml szerint). Takarékosság és 

környezetvédelmi szempontok figyelembe 

vételének gyakorlása (vásárláskor ár-érték 

mérlegelése, víz, tisztítószer adagolása, 

Balesetvédelem. 
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hulladékok szelektív válogatása, stb.). Méreg 

elleni védelem, használatának egészség-

megóvó szabályai. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: piktogram, vegyszer, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék, környezetbarát, védőruha méreg, minőség 

értékelés, rutin, fizikai jellemzők 
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2. Témakör: Mosás-vasalás 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Kézi mosás előkészítése, technikája és lépései; hagyományos mosógép, centrifuga alkalmazása; öblítés, teregetés szakszerűsége; mosó- 

és öblítő szer kiválasztása, adagolása; vasalás előkészítése, egyszerű formájú,”durva” textíliák vasalási technikájának és lépéseinek 

elsajátítása; egyszerű vasalt ruhák hajtogatása, elhelyezése a szekrényben. 

2. Tudja megkülönböztetni a textíliákat minőségük szerint, és ismerje azok tulajdonságait! 

3. Magasabb szintű mosás-programozási ismeretekkel és mosógép védelemmel. 

4. Önálló döntés meghozatala a vasaló beállításával kapcsolatban. 

5. Finom textíliák vasalásával ügyesség, precizitás, pontosság fejlesztése, ok-okozati összefüggések felismertetése. 

6. Bonyolultabb hajtogatási műveletek megtanulása. 

7. Környezetének és ruházatának tisztán és rendben tartása váljon belső igényévé! 

Kapcsolódási pontok:  
            Kommunikáció: piktogramok értelmezése  

            Számolás-mérés: mérési gyakorlatok, űrmérték, tömegmérés, 

Környezet és egészségvédelem: egészség-, munka- és környezetvédelem 

Osztályfőnöki óra: munkavállalás, balesetvédelem, baleset megelőzés, elsősegélynyújtás 

 

Órakeret: 60 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Ruhadarabok szétválogatása, kézi mosás/ 

hagyományos mosógéppel történő mosás, 

öblítés (3-szor), csavarás /centrifugálás-

állvány (teregető) felállítása, teregetés, 

hajtogatás, állvány (vasaló) felállítása, vasaló 

beállítása, vasalás, hajtogatás, elhelyezés 

szekrényben, eszközök elpakolása. 

színes/fehér ruhák szétválogatása, 

folttisztító használatának gyakorlása, 

 

Munkafolyamatok helyes sorrendjének 

betartása. 

Adott munka végzéséhez szükséges eszköz 

kiválasztása, az eszköz helyes technikával 

történő alkalmazása. 

Lavór/teknő/kád, védőkesztyű (szükség 

esetén), mosógép, centrifuga, teregető- és 

vasaló állvány, ruhacsipesz, vasaló. 

dörzsölő és csavaró mozdulat helyes elsajátítása, 

gyakorlása, 3-szori öblítés (2 meleg,1 hideg vízben), 

Adott munka végzéséhez szükséges eszköz 

kiválasztása, az eszköz helyes technikával 

történő alkalmazása. 
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Kézi, gépi, folyékony mosószer, mosópor 

(esetleg folttisztító), öblítő szer, vasalást 

könnyítő folyadék. 

mosó-, öblítőszer adagolása (mérőpohár/kupak/ml) 

képesség szerint, 

Megfelelő tisztítószer kiválasztása, 

adagolása. 

Természetes anyag/kevert szálas/műszál: 

eltérő mosási hőfok (programváltás),  

eltérő szárítási technika (vállfán, fektetve), 

eltérő vasalási hőfok,  

eltérő tárolás (vállfán). 

mosógép feltöltése, vízcsere szükség szerint (víz 

hőmérsékletének tisztázása), hagyományos 

mosógépbe helyezés (mennyiség becsléssel), 

teregetés kötélre és állványra, vasaló beüzemelése, 

hőfokszabályzó fixre állítása, vasaló mozdulat 

elsajátítása, gyakorlása egyszerű formájú textíliákon 

(pl. atléta, póló, ágynemű), 

Anyagismeret alapfokon. 

Anyagminőség szerinti programválasztás 

(programok, mosó- és öblítő szer helyének 

ismerete). 

anyagválogatás szín és minőség szerint, programok 

rendelése a megfelelő agyagokhoz, 

Munkafolyamatok helyes sorrendjének 

betartása. 

Megfelelő anyaghoz megfelelő hőfok 

beállítása, szükség szerinti változtatása. 

ruha betöltése, súlybecslése (ellenőrzésként mérése), 

mosó - és öblítő szer kimérése (töltet mérete és 

vízkeménység alapján), betöltése, program beállítása, 

indítása, 

Automata mosógéppel mosás. 

Mosógép védelme. eszközök kitisztítása, eltörlése, elpakolása (vasaló 

hidegen) 

Vízkő károsító hatása. 

Bonyolultabb formájú ruhadarabok 

simításának, hajtogatásának fortélyai. 

száraz ruhák összehajtása vasaláshoz, ingek, 

nadrágok, esetleg függöny vasalása hőfok szabályzó 

beállításával megbeszélés után, majd önállóan, 

Vasalási technika fejlesztése, önállóság 

növelésével. 

Gombolás, ruhalábak, ruhaujjak elhelyezése 

hajtogatáskor, vállfa alkalmazása. 

hajtogatásuk gyakorlása, elhelyezés a szekrényben 

polcon, vállfán, 

Hajtogatás továbbfejlesztése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: hőfokszabályzó, folttisztító, vasalás könnyítő, teljes áramtalanítás, program, gyapjú, műszál, selyem, pamut, víz- 

lágyító, kemény víz. 
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3. Témakör: Ágyazás, ágynemű csere 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Az ágynemű csere komplex folyamata. A szennyes ágynemű lehúzása, a tiszta ágynemű felhúzása, az ágyneműhúzás technikájának 

elsajátítása, alkalmazása. 

2. Az ágyazás részmozzanatainak csiszolása (lepedő, ágytakaró helyes összehajtása, felterítése). 

Kapcsolódási pontok:  
Környezet és egészségvédelem: egészség- munka-és környezetvédelem, szervezetünk és igényei, az egészséges alvás környezeti feltételei 

 

 

  

Órakeret: 36 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Kispárna, nagypárna biztonságos felhúzása 

után a nagyobb darab először segítséggel, 

majd a lehető legnagyobb önállósággal 

történő végzése. 

Szellőztetés. 

Megágyazás, beágyazás folyamata. 

Ágynemű le és felhúzása, hajtogatása. 

Az ágyazás kivitelezésének gyakorlása.  

Ágyneműt le-és felhúzása. A kisebb 

darabokhoz hasonló technikával történő 

bujtatás, figyelve a sarkok helyére. 

Ágytakaró, lepedő ágyszélekkel 

párhuzamosan történő felhelyezése. 

Ágytakaró fel és leszedése, hajtogatása. A lepedő és ágytakaró esztétikus 

felhelyezése váljon belső igénnyé! 

Kulcsfogalmak/fogalmak: ágyszél, párhuzamos, sarok 



825 
 

 

4. Témakör: Gombvarrás, ruhajavítás 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Négylyukú gomb varrása. 

2. Ruhajavításhoz használt öltések (fércöltés, gépi varrás kézen) megismerése, gyakorlása. 

 

Kapcsolódási pontok:  
Osztályfőnöki óra: szociális és társadalmi gyakorlatok, takarékos háztartás, a szabadidő hasznos eltöltése 

 

 

  

Órakeret: 36 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Tű befűzése, csomó kötése. Fonal tűbe fűzése, csomózása. Tudjon tűbe fűzni. 

Kétlyukú és négylyukú gomb varrása. Különböző típusú és formájú gombok varrása. Gombvarrás. 

Kisméretű gombok varrása. Különböző típusú és formájú gombok varrása. Gombvarrás. 

Fonal- gomb-textil színharmóniája. Esztétikus varrás a textil fonákján. 

A varrás eldolgozása. 

Színek összeválogatása. 

Saját ruhanemű javítása varrással. Esztétikus varrás a textil fonákján. 

A varrás eldolgozása. 

A varrásán elfeslett anyag javítása. 

1-2 díszítőöltés. Díszítőöltésekkel ajándéktárgyak dekorálása 

(tűpárna, könyvjelző) 

Díszítőöltések valamelyikének 

(képességtől függően) felhasználása a 

textileknél (száröltés, láncöltés, lapos öltés, 

keresztszemes öltés). 

Kulcsfogalmak/fogalmak: gyűszű, gépselyem, hímzőfonal 
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5. Témakör: Díszítés (hétköznapi) 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A közvetlen környezet otthonossá tétele. Tudja, hogy a szépség alapja a tisztaság! Legyen igénye életterének esztétikus kialakítására! 

2. Közvetlen lakókörnyezetét készítse fel az aktuális ünnepre! Ismerje az adott ünnep jelképeit, hagyományait és használja ezeket otthona 

díszítésében! 

Kapcsolódási pontok:  
Osztályfőnöki óra: Társadalmi ismeretek: ünnepek, családi ünnepek 

Háztartástan, életvitel: konyhatechnika, ünnepi terítés 

 

Órakeret: 48 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Tisztaság: mindennapos takarítás; 

függönyök, terítők tisztán, vasaltan; virágok 

rendszeresen gondozva. 

Saját munkák készítése az ismert technikákkal 

(kép a falra, szőnyeg a padlóra, díszpárna, 

terítő). 

Tudja, hogy az ünnepre fel kell készülni. 

Színek: színárnyalatok, egymást kiegészítő 

színek (sárga-kék; vörös-kékeszöld; bíbor-

zöld). 

Albumok nézegetése. Ismerje azokat a módokat, kellékeket, melyektől a 

lakás egyedivé, barátságossá tehető!  Törekedjen a 

harmónia megteremtésére! 

Stílus: bármi megengedett, ami 

szépérzékének megfelel. 

Lakásbelsők nézegetése újságban, interneten. A praktikus, nélkülözhetetlen bútorok mellett 

használjon díszítő funkcióval is rendelkező 

virágokat, szőnyegeket, textileket, képeket! 

Nagytakarítás ünnep előtt. Folyamatábrákkal megbeszélés. Tudja, hogy az ünnepre fel kell készülni. 

Ünnepi asztal harmóniája (abrosz, szalvéták, 

asztaldísz). 

Ünnepi terítékek nézegetése, tapasztalatok 

gyűjtése újságokból, internetről 

Legyen tisztában azzal, hogy minden ünnephez 

másfajta kellékek illenek.  Ünnepi asztal 

megtervezése, ajtó/ablak/asztaldísz elkészítése. 

Sütött díszek elkészítése. Egyedi díszek saját kézzel (pl. terítőre hímzés, 

asztal /ajtó/ablakdísz, torta, mézes sütése). 

Merje díszíteni környezetét saját munkáival is! 

Kulcsfogalmak/fogalmak: dekorálás, ízléses, harmónia, technika, születésnap, húsvét, advent, karácsony, szilveszter 
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6. Témakör: Kitekintés/Virágápolás, udvartakarítás 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Az eddig tanult ápolási módok gyakorlása kiegészítve a szobanövények szaporításával, tápoldatozásával. 

2. Az udvar rendszeres takarításának szükségessége az évszaknak megfelelően. 

Kapcsolódási pontok:  
Környezet és egészségvédelem: egészség- munka-és környezetvédelem, munkavállalás, a növények sokoldalú hasznossága az ember 

életében, az eszközök balesetmentes használata, elsősegélynyújtás 

 

 

  

Órakeret: 35 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Egyszerű növényszaporítási módok: tőosztás, 

hajtatás, bújtatás. 

Folyamatában, ill. aktualitás szerint végzi, a 

gyakorlat során sajátítja el az elméleti ismereteket. 

Szaporítási módok megismerése, szakszerű 

végrehajtása. Egyéb ápolási munkák és 

végrehajtásuk időbeli összefüggése (pl. 

locsolás szükségessége növény igényétől, 

évszaktól függően 2 naponta, hetente, 

tápoldatozás tavasztól őszig 2 hetente, 

talajlazítás, száraz levél eltávolítása szükség 

szerint). 

Vesszőseprű, lombseprű, hólapát alkalmazása 

(ágvágó, komposztaprító funkciójának 

megismerése). 

Folyamatában, ill. aktualitás szerint végzi, a 

gyakorlat során sajátítja el az elméleti ismereteket. 

Udvari munkák komplex végzése (szemét, 

ághulladék szelektált összegyűjtése; söprés, 

lombsöprés; hó eltakarítás, jégoldás). 

Jégmentesítés homokkal, hamuval. Folyamatában, ill. aktualitás szerint végzi, a 

gyakorlat során sajátítja el az elméleti ismereteket. 

Udvari munkák komplex végzése (szemét, 

ághulladék szelektált összegyűjtése; söprés, 

lombsöprés; hó eltakarítás, jégoldás). 

Kulcsfogalmak/fogalmak: komposzt – komposztáló - komposztaprító, vesszősöprű, hólapát, környezetbarát jégoldás 
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7. Témakör: Kitekintés/ Kertgondozás, cipőápolás 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Ismerje a pihenőkert karbantartásának évszakonként ismétlődő feladatait. 

2. Ismerje és használja a munkavégzéshez a megfelelő eszközöket, azokat balesetmentesen használja. 

3. A veteményesben alkalmazza az eddigi ismereteit a növények ápolásához, gondozásához. 

4. Kerti, utcai és benti cipők megfelelő ápolása. Takarékosságra, környezetvédelemre nevelés. 

Kapcsolódási pontok:  
Környezet és egészségvédelem: környezetvédelem, az ember és az élővilág kapcsolata, környezetünk tisztasága, a madarak haszna, 

szelektív hulladékgyűjtés 

Osztályfőnöki óra: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok, vásárlás, előkészület a felnőtt életre, a család takarékos gazdálkodása, a munkák 

megosztása a családban 

 

 

Órakeret: 35 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A szobai és a kerti növényápolás párhuzama 

(talajlazítás-ásás, gereblyézés; tápoldatozás-

trágyázás), a növényszaporítás egyéb módjai (vetés, 

palántázás), a növényápolási teendők kibővítése 

(gyomlálás, kapálás, kötözés, fűnyírás). 

Folyamatában, ill. aktualitás szerint végzi, a 

gyakorlat során sajátítja el az elméleti 

ismereteket 

Évszaknak megfelelő növényápolás. 

Növények termesztése, gondozása a 

veteményesben. 

Lábbelik tisztítása. Folyamatában, ill. aktualitás szerint végzi, a 

gyakorlat során sajátítja el az elméleti 

ismereteket 

Különböző lábbelik tisztítása, ápolása. 

Utcai cipők portalanítása, krémezése, fényesítése, 

kerti gumicsizma lemosása, benti lábbelik nedves, 

majd száraz törlése 

Folyamatában, ill. aktualitás szerint végzi, a 

gyakorlat során sajátítja el az elméleti 

ismereteket 

Különböző lábbelik tisztítása, ápolása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: trágya, permetlé, kártevőirtás 
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3. Képzési egység 
 

Képzési egység Modul Óraszám/hét 

3. Árufeltöltő 4 

Háztartástan - életvitel 8 

Textil és fonalmentő 8 

 Összesen: 20 

 

3.1 Árufeltöltő 
 

Célok: 

 Az árufeltöltő tevékenységek bemutatása, megtanítása, gyakorlása, a szükséges 

készségek elsajátítása és önálló – részben önálló – alkalmazása.   

 Készítse fel a fiatalokat arra, hogy egyéni megsegítéssel legyenek képesek felnőttként 

munkát vállalni, a munkaerőpiacon segítséggel eredményesen helytállni.   

 

Feladatok: 

 A gyakorlat biztosítsa a tanulók munkatapasztalat-szerzését, a munkahelyi környezet 

megismerését. 

 A tanulók ismerjék meg és alkalmazzák a munkaviszonyból származó 

kötelezettségekeit és az ehhez fűződő jogaikat.  

 A tanulók sajátítsák el az áruk rendszerezésének, rendezésének gyakorlatát és ismerjék 

fel tevékenységük fontosságát. 

 

Szükséges eszközök: 

1. Munkavédelmi felszerelések (munkaköpeny, védőkesztyű, munkacipő, stb.).)  

2. Különféle árucikkek  

3. Polcrendszerek  

4. Anyagmozgató eszközök (talicska, bevásárló kocsi, „béka”…)  

5. Takarító eszközök és anyagok  

6. Szemléltető eszközök  

7. Szakkönyvek, tankönyvek, képes lapok  

8. Audiovizuális eszközök  

9. Számítógép, interaktív tábla  

10. Fényképezőgép, kamera 
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A tanterv teljesítésének óraterve: 

 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 4 

2 éves órakeret 288 

Ebből kötött 260 

Szabadon tervezhető órakeret 28 

 

 

A témák feldolgozásának időkerete: 

 

Témakör / Évfolyam 11. 12. 11-12. 

1. Általános ismeretek 4 4 8 

2. Tájékozódás, árurendszerezés 8 8 16 

3. Munkavállalói ismeretek 8 8 16 

4. Munka-, baleset-, és környezetvédelmi ismeretek 8 8 16 

5. Áruismeret 51 51 102 

6. Árufeltöltési ismeretek 51 51 102 

Szabadon tervezhető órakeret 14 14 28 
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1. Témakör: Általános ismeretek  

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A tanulók részére áru feltöltő tevékenység bemutatása, megtanítása, gyakorlása. Az ehhez szükséges készségek elsajátítása 

2. Legyen képes a tanuló az alapvető munkavédelmi és baleset megelőzési szabályok betartására.  

3. Kommunikáció fejlesztése egyéni célok alapján. 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: Nem verbális jelzések ismerete 

Számolás-mérés: Térbeli és időbeli tájékozódás. 

Osztályfőnöki óra: Balesetvédelmi szabályok betartása, elővigyázatos magatartás 

 

  

Órakeret: 8 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Általános áru- és rendszerezési ismeretek 

 

Az áruk csoportosítása. Az árufeltöltési munka szerteágazó, 

sokoldalú tevékenységeinek megismerése.   

Balesetvédelem 

 

Az emelésből következő veszélyek megismerése 

képek, beszélgetés alapján. 

Ismerje az árufeltöltés végzése közben 

előforduló balesetveszélyeket. 

Anyagismeret Áruk csoportosítása anyaguk alapján. Ismerje a különböző főbb anyagokat. 

Termékek sokféleségének ismerete A különböző boltok árukínálatának csoportosítása Ismerje a különböző boltokban árult 

termékeket. 

Helyismeret, tájékozódás az eladótéren. A tanbolt polcrendszerének megismerése. Ismerje, hogy hol helyezik el a boltokban a 

különböző termékeket. 

Védőruhák, védőeszközök megismerése. A védőruhák felvétele, a védőeszközök használata a 

gyakorlatban. 

Tudja felvenni a védőruhát, segítséggel 

használja a védőeszközöket. 

Biztonsági szabályok elsajátítása, 

megismerése. 

A rakodás gyakorlása a balesetvédelmi szabályok 

figyelembe vételével. 

tevékenysége közben figyeljen a baleset 

megelőzést szolgáló szabályokra. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: eszközök, áru, eladótér, balesetvédelem, anyagismeret, védőruha kötény, köpeny, gumikesztyű, védősapka, védőcipő 
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2. Témakör Tájékozódás, árurendszerezés 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Termékek sokféleségének ismerete. 

2. Az áruk elhelyezése csoportosítási szempontok alapján 

Kapcsolódási pontok:  
Környezet és egészségvédelem: „Térképismeret” Tájékozódás a környezetben. 

Etika: Munkahelyi viselkedés és kapcsolatok. 

 

 

  

Órakeret: 16 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Tájékozódás az áruk között. 

 

Játékos gyakorlás:  

a. valós áruk 

b. makettek 

c. képek 

Ismerje az alapvető árucikkeket 

(élelmiszerek, ruházat, tisztasági szerek, 

tisztítószerek, kerti növények és 

szerszámok). 

Az áruk rendszerezése. 

 

Csoportosítási feladatok. Csoportosítsa a különböző árukat. 

Az áruk elhelyezése a boltokban. A rendezkedés a tanboltban. Az élelmiszer áruházak rendjének 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: eladótér, térkép, makett, áru, üzlet, különbség, hasonlóság, azonosság 
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3. Témakör: Munkavállalói ismeretek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Az eladótérben alkalmazott kapcsolattartási és udvariassági szabályok megismerése és alkalmazása 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: Másokkal történő együttműködés. 

Osztályfőnöki óra: Kötelességek és szabályok betartása. 

 

 

  

Órakeret: 16 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Kapcsolattartás formája a boltokban. 

 

Szerepjáték, vásárlás. Kapcsolattartás az eladókkal. 

Udvariassági szabályok betartása. 

 

Szerepjáték, segítség kérés, tájékoztatás kérése. Udvariassági formák betartása 

segítségkérés, tájékoztatás kérés során. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: magázás-tegezés, köszönés, megköszönés 
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4. Témakör: Munka-, baleset-, és környezetvédelmi ismeretek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 A raktárhelyiségek szerepe, az ott használt eszközök megismerése. 

 

Kapcsolódási pontok:  
Környezet és egészségvédelem: Balesetvédelem, térképismeret. 

Számolás – mérés: a terület fogalma 

Osztályfőnöki óra: Munkavédelem. Eszköz használat, szabályismeret. 

 

 

  

Órakeret: 16 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Tájékozódás raktárban. 

 

Raktárhelyiség megismerése képek, oktató filmek. 

A helységben tartott áruk osztályozása, elhelyezése. 

Tudjon tájékozódni a raktárhelyiségben. 

Balesetvédelem, és baleset megelőzés 

fontossága. 

Speciális balesetvédelem, veszélyforrások 

megismerése, beszélgetés. 

Ismerje a raktárban előforduló balesetek 

forrásait. 

A raktárakban használt eszközök:  

a. létrák  

b. kocsik  

c. rekeszek  

d. raklapok  

Az áruk célszerű elhelyezése az eszközök 

segítségével. 

Az elvégzendő munka lépéseinek a begyakorlása A 

gyakorlott eszközhasználat segít a munka közbeni 

balesetek megelőzésében. 

Ismerje az áruk elrendezéséhez használt 

eszközöket. 

Az áruk tisztaságának, csomagolásának 

ellenőrzése. 

Csomagolás szennyeződési-, sérülési lehetőségeinek 

valóságban, képeken történő megismerése. 

Ismerje fel, ha sérült vagy szennyeződött a 

csomagolás. 

Lejárati idő. Lejárati idő ellenőrzése a csomagoláson Ismerje a lejárati idő jelentőségét, és a 

teendőket lejárat esetén. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: raktárhelység, raktározás, áru osztályozása, rövid ideig eltartható élelmiszerek, konzerv, rizs, liszt, cukor, fűszerek, 

raklapok, rekeszek, létrák, törékeny cikkek, üveg, porcelán,  
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5. Témakör: Áruismeret 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 Tájékozódás az áruk között. 

 

Kapcsolódási pontok:  
Számolás-mérés Térben való tájékozódás. 

Kommunikáció: Nem verbális jelek értelmezése. 

 

Órakeret: 102 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Élelmiszerek osztályozása:  

A. néhány napig eltartható élelmiszerek 

B. rövid ideig eltartható élelmiszerek 

C. hosszabb ideig eltartható élelmiszerek 

Csoportosítás fő szempontjainak 

megbeszélése. 

 

Ismerje a fő szempontokat 

A. Néhány napig eltartható élelmiszerek: 

a. gyümölcs, zöldség  

b. tojás  

c. tej-tejtermékek  

d. hús-húskészítmények 

e. cukrászati termékek  

f. kenyér pékáru, kétszersült  

g. mélyhűtött termékek 

 

Csoportosítás 

termékek csoportosítása 

képek csoportosítása 

Tudja az árukat a csoportokba sorolni. 

B. Rövid ideig eltartható élelmiszerek: 

a. kávé  

b. tea  

c. cukorka  

d. csokoládé  

e. italok 

Csoportosítás 

termékek csoportosítása 

képek csoportosítása 

Tudja az árukat a csoportokba sorolni 
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C. Hosszabb ideig eltartható élelmiszerek: 

a. konzervek, 

b. rizs, liszt, cukor  

c. fűszerek 4 

Csoportosítás 

termékek csoportosítása 

képek csoportosítása 

Tudja az árukat a csoportokba sorolni 

Egyéb fogyasztási cikkek: 

A. törékeny áruk 

B. vegyi áruk 

C. tisztálkodási, pipere szerek 

D. papíráruk, írószerek  

E. műszaki áruk 

Csoportosítás 

termékek csoportosítása 

képek csoportosítása 

Tudja az árukat a csoportokba sorolni 

A. Törékeny áruk: 

a.  üveg és porcelán áruk 

Csoportosítás 

képek csoportosítása 

Tudja az árukat a csoportokba sorolni 

B. Vegyi áruk: 

a.  tisztítószerek 

Csoportosítás 

képek csoportosítása 

Tudja az árukat a csoportokba sorolni 

C. Tisztálkodási szerek: 

a. mosdáshoz, fürdéshez használható tisztálkodási szerek 

b. kozmetikumok 

Csoportosítás 

termékek csoportosítása 

képek csoportosítása 

Tudja az árukat a csoportokba sorolni 

D. Papíráruk, írószerek 

a. füzetek, papírok 

b. íróeszközök, festő eszközök 

c. szalvéták, sütéshez, tálaláshoz használt papíráruk 

Csoportosítás 

termékek csoportosítása 

képek csoportosítása 

Tudja az árukat a csoportokba sorolni 

Külön elbánást nem igénylő áruk: 

a. textil termékek 

b. fából készült termékek  

c. fémből készült termékek  

d. műanyag áruk 

Csoportosítás 

képek csoportosítása 

Tudja az árukat a csoportokba sorolni 

Kulcsfogalmak/fogalmak:üzletek, áruk, élelmiszerek, eladótér, néhány napig eltartható élelmiszerek, rövid ideig eltartható élelmiszerek 
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6. Témakör: Árufeltöltési ismeretek  

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 Az áru polcokra helyezése. 

2. A tisztaság, ép csomagolás fontossága a kihelyezés előtt. 

Kapcsolódási pontok:  
Osztályfőnöki óra: Idővel való gazdálkodás, a tervezés fontossága munkánk során. Munkabeosztás fontossága: napi-, heti szinten 

Környezet és egészségvédelem: Tisztaság fontossága. Esztétikus csomagolás. 

 

 

 

 

Órakeret: 102 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Az időrend megtervezése a munkánk során. 

Az eladótér sokszínűsége. Az eladótér 

tisztántartása, higiénia fontossága.  

A tervezés gyakorlása. 

A rend és tisztaság biztosítása takarítással. 

Tudja hogyan használható a képes vagy 

írott tevékenységterv. 

Az áruk ismerete, csomagolásuk minősége. 

 

Szerepjáték: árufeltöltés, sérült csomagolással 

kapcsolatban. 

Ismerje fel, ha megsérült az áru 

csomagolása. 

A csomagolás sérüléseiből adódó feladatok 

elvégzése. 

Szerepjáték: mit csinálok, ha sérült csomagolású árut 

találok? 

Tudja, mit kell tennie a sérült csomagolású 

áruval. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: tisztaság, rendszeretet, csomagolás sérülése, csomagolás, esztétikus áru, célszerűség, időbeosztás, áru, időrend, 

tisztaság, munkafolyamat 
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3.2 Háztartástan - életvitel 
 

A modul témaköreit, ismeretanyagát, tanulói tevékenységeit, elvárásait  

lásd:  

1. Képzési egység,  

1.1 Háztartástan - életvitel  
 

pontja alatt. 
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3.3 Textil- és fonalmentő 
 

Célok: 

 A tanulók részére a textil- és fonalmentő tevékenységek bemutatása, megtanítása, 

gyakorlása, a szükséges készségek elsajátítása és önálló/részben önálló alkalmazása.  

 Olyan szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű munkavállalók képzése, akik 

képesek ellátni a készségfejlesztő kerettanterv munkaterületének megfelelő 

munkatevékenységeket, munkaköröket. 

 

Feladatok: 

 A textil- és fonalmentés során az alapanyagok és felhasználásuk megismerése, a gépek 

rendeltetésszerű használatának elsajátítása, egyszerű használati tárgyak elkészítése, 

munkahelyi szokások kialakítása.  

 Textilek bontásával és feldolgozásával kapcsolatos teendők gyakorlása (tervezés, 

kellékek és eszközök kiválasztása, a feldolgozás során felmerülő problémák kezelése), 

kulturált viselkedési szokások elsajátítása.  

 Textilmentés során felhasznált eszközök hatékony használata, fonalak és anyagok 

fajtáinak megismerése, körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használata, 

szelektív hulladékgyűjtés alapjainak elsajátítása.  

 Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a 

textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének 

megtanulása.  

 A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták megismerése, ruhajavítás 

és egyszerűbb munkadarabok készítése segítséggel.  

 Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett környezet iránti igény 

kialakítása, textíliák hasznosításának újragondolása.  

 Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során.  

 Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi 

munkatevékenységekben. 

 

Tárgyi feltételek, szükséges eszközök: 

 

1. A tárgyi feltételeknek biztosítaniuk kell a sajátos nevelési igény és az egyéni szükséglet 

kielégítését a megfelelő gyakorlatorientált, differenciált képzés lehetőségével. 

2. A tananyag elsajátításának feltétele a jól felszerelt gyakorlóhely. 

3. A gyakorlati képzés helyszíne legyen világos, tágas, jól szellőztethető. Rendelkezzen 

megfelelő berendezéssel: kényelmes székekkel, megfelelő méretű asztalokkal, kellő hellyel a 

munkavégzéshez, raktározáshoz. 

4. A megfelelő felszereltség biztosításához alapvető a jó minőségű eszközök megléte. 

5. Kiemelten fontos a saját munkaeszköz szükségessége minden tanuló részére. Ez 

elengedhetetlen a munkafolyamatok tanulásához, gyakorlásához, figyelemmel arra, hogy sok 

esetben szükséges speciális eszköz alkalmazása is (pl. balkezeseknek). 

6. Lényeges a mérőeszközök, csomagolóeszközök és a raktározáshoz megfelelő, biztonságos 

terület kialakítása, különösen tekintettel arra, hogy a feldolgozásra kerülő anyagok éghetőek. 

7. A tanórák jelentős részét a műhelyben töltik a tanulók. Hasznos, ha többször van módjuk 

fonalboltban, textiláruházban tanulmányi látogatásokon, műhelylátogatásokon részt venni.  

8. Az információhordozó- és szemléltetőanyagok használatához szükség van audiovizuális 

eszközökre (vetítővászon, írás-, mozgó- és diafilmvetítő, video lejátszó, tévé). Elhelyezésük 
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módjával biztosítani kell egyszerű és gyors alkalmazhatóságukat. Ezért megfelelő méretű üveg- 

illetve zárt ajtós szekrényekben célszerű elhelyezni azokat. 

 

A szaktanterem felszerelési tárgyai:  

1. munkaasztalok, támlás székek   

2. nagyméretű falitábla  

3. nagyméretű mágnes tábla mágnes lapokkal  

4. digitális, interaktív tábla, DVD-, videó lejátszó, CD-s magnó  

5. polcok, polcrendszerek, szekrények 

 

Szemléltető anyagok:  
 

Anyaggyűjtemények: 

1. férfi,- női,- gyermek alsó és felső ruházat  

2. lakástextíliák  

3. gazdasági textíliák  

4. kötött és horgolt (hurkolásos technikával készített) textíliák  

5. kellékek 

 

Nyersanyaggyűjtemény:  

1. növényi eredetűek   

2. állati eredetűek 

3. vegyi szálak 

 

Fonal- és cérnagyűjtemény:  

1. szövő-, kötőipari fonalak, cérnák  

2. varrófonalak, varrócérnák  

3. hímzőfonalak, hímző cérnák 

 

Falitáblák, diaképek, fotók, írásvetítő fólia ábrák:  

1. textilipari gépek egyszerűsített vázlatai  

2. gyártási eljárások folyamatábrái   

3. hangtechnikai- és képtovábbító eszközök /rádió, magnó/, projektorok 

 

Munkavégzés eszközei, szerszámai: 

1. vágó szerszámok, élezők, vágó gép, körkés, kézimunka-, szabász-, bontó olló, 

bontó-tű  

2. varró szerszámok: varrótű, kötő-, hímző-, subázó-, horgoló-, merkelő tű, gombostű, 

biztosítótű  

3. simító- és gőzölő eszközök, vasaló állvány  

4. mosógép, mosó- és tisztító szer, fertőtlenítő, fehérítő, keményítő  

5. varrógép  

6. kötőgép  

7. kiegészítők és segédeszközök: tűbefűző, patent, húzózár, tépőzár, kapcsok, gombok, 

gyöngyök, damil, emlékeződrót, válltömések, fémkarikák, gyermekjáték- és figurák 

kellékei (maci szemek, orrok), gumik, madzagok, szalagok, szegőpántok, zsinórok, 

tejszűrő papírmerevítő, vasalható közbélés, gyűszű, tűpárna, felvető fonal, szövő- 

kötő- horgoló fonalak, rongy csíkok textilből, tömőanyagok, textilfilc, ruhafesték  

8. rajzoló-, jelölő-, mérő eszközök: szabókréta, vonalzó, illanófilc, mérőszalag, sablon, 

mintaív  
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9. tároló eszközök: zacskók, dobozok, címkék: műanyag, papír, üveg, fém, textil  

10. csomagoló anyagok  

11. fóliázó-, kézi nyomdai eszközök, címkék, ragasztó anyagok  

12. kisváltós, álló típusú szövőszék  

13. asztali, fekvő típusú szövőszék, szövőkeretek  

14. lábítós övszövő 

15. szalagszövő madzag  

16. kötélverő fonálsodráshoz  

17. vetélő, leverő villa  

18. szálfeszítő  

19. karmantyúk, tarisznyaszövő  

20. asztalra szerelhető szövőléc: szövő tüske, szövő léc, felfogató kar  

21. gáztűzhely, elektromos főzőlap  

22. természetes és vegyi festékek 

 

Védőeszközök, védő felszerelések: 

1. munkaköpeny  

2. pormaszk  

3. gyűszű  

4. kártevők elleni védelem: molyirtó, penész gátló, fertőtlenítő  

5. poroltó készülék  

6. szociális helyiség: WC, mosdó, öltöző  

7. munkacipő  

8. sötétítő textília: reluxa, szalag függöny, redőny  

9. nagyító 

 

A tanterv teljesítésének óraterve: 

 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret 58 

 

A témák feldolgozásának időkerete: 

 

Témakör / Évfolyam 11. 12. 11-12. 

1. Anyagismeret/ fonalmentés 16 16 32 

2. Anyagismeret/ textilmentés 16 16 32 

3. Eszközhasználat, baleset megelőzés 16 16 32 

4. Fonalmentés menete 60 60 120 

5. Textilmentés menete 71 71 142 

6. Kapcsolódó más gyakorlati tevékenységek (üzemlátogatás, 

tanulmányi séta) 

16 8 24 

7. Mérés, csomagolás, tárolás 8 8 16 

8. Textil és fonalmentés termékeinek mindennapi hasznosítása 40 32 72 

9. Ismétlés, rendszerezés 16 32 48 

Szabadon tervezhető órakeret 29 29 58 
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1. Témakör: Anyagismeret/fonalmentés 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1.A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információszerző- és feldolgozó képességének fejlesztése.  

2. A tanulásra, a munkavégzésre való motiváció erősítése.  

3. A környezettudatos magatartás alakítása.  

4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset megelőzési magatartás kialakítása.  

5. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

6. A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása.   

7. A környezettudatos magatartás, a gazdaságossági szemlélet alakítása.  

8. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset megelőzési magatartás kialakítása.  

9. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információszerző és információ feldolgozó képességének fejlesztése.  

10. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően. 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: beszédfejlesztés, nonverbális információk értelmezése 

Osztályfőnöki óra: Egészség-, munka- és környezetvédelem, szervezetünk és igényei, munkavállalás, környezetvédelem, viselkedéskultúra 

előkészület a felnőtt életre, lakóhelyismeret 

Számolás-mérés: mérési gyakorlatok, - térbeli tájékozódás, műveletek, mérések, mértékegységek 

 

Órakeret: 32 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A szakma gyakorlásához szükséges munka-, 

baleset- és tűzvédelmi előírások. 

Beszélgetés a betartandó szabályokról. Alakuljon ki a tudatos baleset megelőzési 

magatartás. 

Ismeretek és tapasztalatok a különféle 

fonalakról és fonalként felhasznált 

anyagokról. 

Az eltérő módon készült darabok bemutatása, és 

annak tudatosítása, hogy mind fonalból készültek, de 

más-más technikával és alapanyagból.   

Szerezzen jártasságot a fonalak és a 

fonalként használt anyagok ismeretében. 

Természetes eredetű fonalfajták  

a. növényi eredetű (pamut, len)  

b. állati eredetű (gyapjú, hernyóselyem). 

Az eltérő módon készült darabok bemutatása, és 

annak tudatosítása, hogy mind fonalból készültek, de 

más-más technikával és alapanyagból. 

Szerezzen jártasságot a fonalak 

ismeretéről. 
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Vegyi eredetű fonalfajták. Az eltérő módon készült darabok bemutatása, és 

annak tudatosítása, hogy mind fonalból készültek, de 

más-más technikával és alapanyagból. 

Szerezzen jártasságot a fonalak 

ismeretéről. 

A fonal készítésének rövid ismertetése (pl.: 

fonás, eszközei, történeti áttekintés, cérna 

készítése). 

. Legyenek ismeretei a fonalak készítéséről. 

A fonalak felhasználása: 

a. Textil készítése: kézi és gépi előállítás (pl.: 

szőttesek, szőnyegek, ruhaanyagok) 

b. Kötött anyag készítése: kézi és gépi 

előállítás (pl.: kötések, hurkolások stb.) 

Újságok, képek, különféle textíliák nézegetése. Legyenek ismeretei a textíliák és a kötött 

anyagok készítéséről. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Rugalmasság, merevség, vastagság, állati- növényi eredetű, kötött – hurkolt-, szövött kelmék, kézi- gépi elkészítés, 

szakíthatóság, festési eljárások megmunkálhatóság függvényében (selyem, pamut, műszál)   
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2. Témakör: Anyagismeret/textilmentés 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 Egyéni képességek szerinti anyagismeret, biztonságos eszközhasználat, a munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállás, a társakat nem 

zavaró viselkedés. 

2. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

3. A környezettudatos magatartás, a gazdaságossági szemlélet alakítása. 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset megelőzési magatartás kialakítása. 

5. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információ szerző és információ feldolgozó képességének fejlesztése. 

6. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően. 
 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: beszédfejlesztés, nonverbális információk értelmezése 

Számolás-mérés: mérési gyakorlatok, térbeli tájékozódás, műveletek, mérések, mértékegységek 

Osztályfőnöki óra: A szakma gyakorlásához szükséges munka- és tűzvédelmi-, valamint biztonságtechnikai előírások, egészség-, munka- 

és környezetvédelem, szervezetünk és igényei, lakóhelyismeret. 

 

Órakeret: 32 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A fonal tulajdonságai: 

a. Az elkészítés módja (szövés, kötés, hurkolás) 

b. A színezés technikája (fehérítés, fonal 

színezése, kész szövet színezése, minta 

nyomása, filmnyomás, hő nyomás - stb.) 

c. A kikészítés fajtái (mosás, avatás, kreppelés 

stb.) 

Végezze el a tanuló a felhasználásra szánt 

alapanyag válogatását több szempont szerint 

(alapanyag, szín, forma, méret), majd a 

szétválogatott anyagokat csomagolja be, 

felcímkézve tárolhatók újbóli felhasználásig. 

Textilekből mintakollekció készítése színek, 

anyagfajták szerint. 

Bővüljön a tanuló szakmai szókincse, 

ismerje a fonalak tulajdonságait. 

A textil felhasználásának területei: lakástextil, 

fehérnemű, ruhanemű, gazdasági textíliák. 

Textíliák válogatása. Bővüljön a tanuló szakmai szókincse, 

segítséggel ismerjen fel néhány textíliát. 
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Néhány, a mindennapokban gyakran használt 

szálas anyag megkülönböztetése, megnevezése, 

tulajdonságai, felhasználása textilminták 

alapján: 

a.  Krepp 

b.  Flanel 

c. Karton 

d.  Kordbársony 

e.  Pamutvászon 

f.  Gyapjúszövet 

g.  Selyemszövet 

Ismerkedés a különböző fajta textíliákkal. 

Anyagdarabok válogatása, csoportosítása. 

Bővüljön a tanuló szakmai szókincse, 

minták alapján egyeztessen különböző 

textilíákat. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Textilfajták, rugalmasság, merevség, vastagság, állati- növényi eredetű, kötött – hurkolt- szövött kelmék, kézi- gépi 

elkészítés, szálirány, vágási szél, festési eljárások, kopásállóság, szakíthatóság, mérettartósság, megmunkálhatóság kellékek. 
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3. Témakör: Eszközhasználat, baleset megelőzés 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 A munkaterem rendjének betartása. Helyes viselkedési szokások elsajátítása. 

2. Biztonságos eszköz és felszerelés használat kialakítása. 

3. Balesetvédelmi ismeretek automatizálása. 

4. Egyszerű elsősegély-nyújtási tevékenység elsajátítása. 

Kapcsolódási pontok:  
Számolás – mérés: mérési gyakorlatok 

Osztályfőnöki óra: Iskolai - és munkahelyi balesetvédelem 

 

 

  

Órakeret: 32 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A szakma gyakorlásához szükséges munka- 

és tűzvédelmi, valamint biztonságtechnikai 

előírásokat. 

Tájékoztatás és beszélgetés a szabályokról. Ismerje a legfontosabb szabályokat. 

A gépek biztonságos használata. 

 

A munkavégzéshez használt gépek biztonságos 

használatának megismerése és gyakorlása. 

Használja biztonságosan a szükséges 

gépeket. 

Az eszközök használat során saját és társaik 

testi épségére különösen figyeljenek. 

A munkavégzés során használt szerszámok szabályos 

használatának megtanulása és gyakorlása. 

Használja biztonságosan a 

munkavégzéshez szükséges szerszámokat. 

Elsősegélynyújtás gyakorlása. Szerepjáték elsősegélynyújtás gyakorlása érdekében. Tudja, mit kell tennie baleset esetén, kit 

kell értesíteni, hogyan kell segítséget kérni, 

mi a legfontosabb teendő. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Szúró-vágó eszköz, karbantartás, pormaszk, érintésvédelem, poroltó, elektromos eszköz, allergia, fonal-, textilvágó 

(körkés) hatása, pánik, elsősegélynyújtás, fertőtlenítés, vérzéscsillapítás, fájdalomcsillapító szer, hívószám, sürgősség. 
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4. Témakör: Fonalmentés menete 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

2. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset megelőzési magatartás kialakítása. 

3. A környezettudatos magatartás alakítása. 

4. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információszerző és-feldolgozó képességének fejlesztése. 

5. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően. 

Kapcsolódási pontok:  
Számolás-mérés: mérési gyakorlatok, térbeli tájékozódás, műveletek, mérések, mértékegységek 

Kommunikáció: beszédfejlesztés, nonverbális információk értelmezése 

Osztályfőnöki óra: előkészület a felnőtt életre 

Környezet és egészségvédelem: egészség- munka-és környezetvédelem, szervezetünk és igényei, munkavállalás, viselkedéskultúra 

 

Órakeret: 120 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A szakma gyakorlásához szükséges 

munkabaleset- és tűzvédelmi 

előírások. 

Beszélgetés a munka veszélyeiről. A munka- és balesetvédelmi 

szabályok betartása. 

A munkafázisok és sorrendjük.  

 

A fonalak, cérnák, a szövött-, kötött- és hurkolt kelmék 

feldolgozhatóságának főbb műveletei: 

válogatás: a felhasználásra szánt alapanyag válogatása több szempont 

alapján (szín, minőség, alapanyag összetétele…) 

bontás: kötött termékek bontása, kellékek eltávolítása (gombok, 

kapcsok, húzózárak, zsebek, válltömések, tépőzárak, bélés lefejtése), 

kézzel kötött termékek fejtése, géppel kötött termékek bontása, a bontás 

megkezdése (a megfelelő hely megkeresése) 

gombolyítás: az adott hosszúságot meghaladó fonal szálakat 

segédeszközre vagy kézfejre tekeri, az előre meghatározott 

Legyen képes a megtanult 

munkafolyamatokat egyre 

nagyobb önállósággal, a 

szükséges anyagok és eszközök 

célszerű megválasztásával 

elvégezni. 

Munkáját folyamatában 

ellenőrizze, szükség szerint 

segítséggel/önállóan javítsa. 
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fonalhosszúságnál rövidebb szálak gyűjtése külön történik, a szálakat, 

szükség szerint összecsomózva vagy csomózás nélkül kell gombolyítani 

A munkavégzéshez szükséges 

eszközök és azok rendeltetésszerű 

használata. 

A szükséges eszközök használatának gyakorlása. Használja helyesen a 

munkavégzés eszközeit. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: válogatás, bontás, fejtés, gombolyítás, kellékek, eszközök (bontótű, olló)   
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5. Témakör: Textilmentés menete 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

2. A környezettudatos magatartás alakítása. 

3. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások és tudatos baleset megelőzési magatartás kialakítása.  

4. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információszerző és információ feldolgozó képességének fejlesztése. 

5. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően. 

Kapcsolódási pontok:  
Számolás-mérés: mérési gyakorlatok, térbeli tájékozódás, műveletek, mérések, mértékegységek 

Kommunikáció: beszédfejlesztés, nonverbális információk értelmezése 

Osztályfőnöki óra: előkészület a felnőtt életre 

Környezet és egészségvédelem: egészség- munka-és környezetvédelem, szervezetünk és igényei, munkavállalás, viselkedéskultúra 

 

  

Órakeret: 142 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások.  

 

Beszélgetés a baleset és tűzvédelemről. Ismerje meg a szakma gyakorlásához 

szükséges munka- és tűzvédelmi, valamint 

biztonságtechnikai előírásokat. 

A munkafázisok és azok sorrendje. 

 

A textil darabolása a majdani felhasználás szerint 

A textil egyenesre vágása bomlást gátló ollóval 

változatos célú felhasználásra. 

Segítséggel tudja elvégezni a 

munkafázisokat. 

Textilből készíthető termékek szabása, 

varrása, vasalása, a munkához szükséges 

eszközök ismerete.  

Foltvarrás, textilkép Tudja megnevezni, kiválasztani, és 

képességektől függően a folyamatát is 

tudja elvégezni. a minőségi 

követelményeknek megfelelően. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Szabás, darabolás, bontás, fejtés, varrás, csomózás, hurkolás, foltvarrás, mérés, szálirány 
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6. Témakör: Kapcsolódó más gyakorlati tevékenység 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. A textil és fonal ismerete, textilből és fonalból készített ruházati és használati darabok újra felhasználhatóságának megismerése, ismételt 

értékteremtő voltuk felismertetése. 

2. Esztétikai érzékük fejlesztése és a szociális alkalmazkodás elsajátítása az ismeretszerzés alatt. Nemzeti identitás erősítése a 

néphagyományokkal való találkozás által. 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: olvasás 

Számolás- mérés: mérési gyakorlatok, mértékegységek, tervezés, kalkuláció 

Környezet és egészségvédelem: egészséges életmódra nevelés 

Osztályfőnöki óra: Felkészülés a felnőtt létre-otthon, lakberendezés, munkabér beosztása, 

 

 

  

Órakeret: 24 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Tájékozódás magazinok, katalógusok, 

albumok segítségével, környékbeli üzletek, 

múzeumok látogatásával is a szakma 

elsajátításához nélkülözhetetlen ismeretekről.  

 

Tanulmányi látogatások: 

fonalbolt, textil- és ruhanemű bolt, használtruha 

kereskedések, rövidáru üzletek, ruhaüzletek, varroda, 

butikok, 

népművészeti egyesületek,   

múzeumok látogatása, 

értelmi fogyatékosok nappali ellátó otthonai, napközi 

otthonai, és azok tevékenységeinek, foglalkozásainak 

megtekintése 

Vegyen aktívan részt az ismeretszerzésben, 

a tanulmányi kirándulásokon. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: tapasztalatcsere, tanulmányi kirándulás, tájház, kiállítás, konténer, turkáló, útiterv, hasznosítás, néphagyomány, divat, 

lakáskultúra, iparművészet 
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7. Témakör: Mérés, csomagolás, tárolás 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 A textil és fonalmentésből nyert anyagok mérése, szakszerű tárolása. 

2. Újrahasznosítás után a kész termékek csomagolása a környezetvédelmi és balesetvédelmi szempontok figyelembevételével. 

3. Raktárrend kialakítása adott szempontok szerint. 

 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: utasítás megértése, szakmai nyelv alkalmazása, segítségkérés 

Környezet és egészségvédelem: Életvitel és egészséges életmódra nevelés 

Etika: alkalmazkodási képesség, interperszonális kapcsolat 

 

 

  

Órakeret: 16 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A különféle csomagoló és tároló anyagok 

megismerése,  

 

Mérés Legyen képes az adott feladatnak 

megfelelő csomagoló anyagot 

kiválasztani és felhasználni. 

A félkész- és kész termékek felismerése, 

csoportosítása, azokat megfelelően 

válogatni, csomagolni. 

 

Mérés: fonalgombolyag mérése, a méretbeli megállapodás 

szerint válogatni a fonalakat, textíliákat, kelméket, félkész- és 

kész termékeket, megkönnyítve a célszerű felhasználásukat 

Csoportosítás: lefejtett kellékek tárolása, célszerszámok, ollók, 

ragasztó anyagok, csomagolási anyagok, mérést szolgáló 

eszközök (mérleg, mérőszalag), sablonok 

A bontott termékek csomagolása. 

A csomagolás szempontjainak ismerete 

és a csomagoláshoz tudja előkészíteni a 

termékeket. 

Csomagolás: a munka során összegyűlt kellékek 

Tárolás: 

Foltvarrás alapanyaga céljából 

Csomagolás, tárolás elvégzése a 

gyakorlatban. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: mérés, csoportosítás, tárolás, címkézés, válogatás, csomagoló anyagok, segédanyagok, foltvarrás 
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8. Témakör: Textil-és fonalmentés termékeinek mindennapi hasznosítása 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Különféle textilekből, kelmékből és fonalakból készített ruházati és használati darabok újra felhasználhatóságának megismerése, ismételt 

értékteremtő voltuk felismertetése. 

2. Fantázia, esztétikai érzék fejlesztése. 

3. Az alkalmazkodó képesség fejlesztése, mely által képessé válik arra, hogy huzamosabb ideig végezze a kijelölt munkát, a szükséges 

öltözék és eszközök kiválasztásával. 

4. Ismerje meg, hogy a munkának értéke van. 

5. Törekedjen a képességei szerinti pontos munkavégzésre. 

6. Tudatosuljon benne, hogy az elkészített termékek, tárgyak a mindennapokban használatos cikkekként, ajándék- és lakásdekorációs 

célokra is felhasználhatók. 

Kapcsolódási pontok:  
Számolás- mérés: mérési gyakorlatok  

Környezet és egészségvédelem: precizitás, pontosság, esztétikai érzék fejlesztése, a tanulók munkavégző képessége kibontakozhasson 

Testnevelés: kézügyesség és finommotorika fejlesztés 

Osztályfőnöki óra: munkahelyi balesetvédelmi szempontok figyelembe vétele, csomagolás és tárolás 

 

Órakeret: 72 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Felmérni a javítások, átalakítások lehetőségeit a 

textilmentés során rendelkezésre álló textíliák és 

kelmék közül 

Textíliák javítása, átalakítása. 

Apróáruk készítése a mentett fonalak, textíliák 

felhasználásával 

Képességeinek megfelelően 

lássa a textíliák 

felhasználhatóságát. 

Különböző típusú textíliákhoz a megfelelő 

kellékek, közbélések, bélésanyagok kiválasztása 

és azokból új tárgyat előállítani. 

 

A textilmentés és fonalmentés során megismert 

kiegészítőket és kellékanyagokat sikeresen fel tudja 

használni egy új, hasznos tárgy elkészítésére (gombok, 

zipzár patent, tépőzár, válltömés, gumi, csipke). 

Rongyszövés, kötés, horgolás 

Varrás (kézi, gépi) 

egyszerűbb textilkép elkészítése, 

Aktívan vegyen részt a textil 

tárgyak készítésében. 
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babaruha varrása, 

textildoboz, mobiltelefon tartó, bevásárló szatyor, 

zsebkendőtartó, patchwork tárgyak, portörlők, konyhai 

edényfogó kesztyűk, tornazsákok, tisztasági csomag 

zsákjai, gyermekjátékok, textil kitűzők (ékszerek, 

névtáblák, csoporthoz való tartozás jelzésére 

alkalmazhatóan), bábok, 

Filc alapanyagú ajándéktárgyak, applikációs díszek. 

Makramé csomózás. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: bontás, szabásminta, kellékek, varrás, varrógép, környezetvédelem, újrahasznosítás, kézimunka 
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9. Témakör: Ismétlés, rendszerezés 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Rendszerezés, önálló alkalmazás  

Kapcsolódási pontok:  
Számolás – mérés: mérési gyakorlatok 

Osztályfőnöki óra: Iskolai - és munkahelyi balesetvédelem 

Környezet és egészségvédelem: környezetvédelmi ismeretek, munkavédelmi ismeretek, 

 

 

 

 

Órakeret: 48 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A munkafolyamat állandó értékelése A munkafolyamat állandó értékelése, saját munka 

értékelése. 

Önértékelés fejlődése. 

A műveletek, az egyes munkafázisok 

gyakorlása. 

Textil termékek készítése. A munkafázisok sorrendjének ismerete és 

betartása követelmény 

Önálló munkavégzés. A meglévő anyagokból kiválasztani és elkészíteni 

egy textil tárgyat. 

Minél kevesebb segítséggel készítsen el 

egy textil munkát. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: munkadarab, anyagok, eszközök, balesetvédelem 
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4. Képzési egység 
 

Képzési egység Modul Óraszám/hét 

4. Habilitációs célú munkavégzés integrált 

munkavégzésre nem képes tanulóknak 

4 

Udvaros 4 

Konyhai kisegítő 12 

 Összesen: 20 

 

 

4.1 Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes 

tanulóknak 
 

Célok: 

 Megértetni a felnőtté válás és a munkavégzés „törvény- és életszerű” kapcsolatát.  

 A tanulót lehetőségeinek függvényében ösztönözni az elmélyült, kitartó 

feladatvégzésre. 

 Megismertetni a „munka világával”, illetve a saját munkalehetőségeivel, adottságaival, 

képességeivel, ezáltal hozzájárulni a reális énkép kialakításához.  

 Fejleszteni a manuális tevékenységekben az eszközhasználatot, és a feladatok 

végrehajtásában az igényességet.  

 A már meglévő kognitív, érzelmi és motoros funkciókra építeni és fejleszteni azokat.  

 A szociális készségeket fejleszteni iskolán belül végzett munkatevékenységeken 

keresztül.  

 Megértetni, hogy a felnőttkori pozitív életérzést, a hasznosságtudatot jelentősen 

meghatározza a munkavégző képesség.  

 Kialakítani az igényt a pontos munkára és a kitartó munkavégzésre.  

 Bővíteni a környezetről kialakult tárgyi és fogalmi ismeretkört.  

 

Feladatok: 

 Iskolai műhelyekben a balesetvédelmi szabályok betartásával munkatevékenységek 

gyakorlása, munkatapasztalatok szerzése.  

 A szociális készségek és képességek (együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia) 

valamint az énkép és az önismeret fejlesztése, reális önértékelés kiépítése.  

 A verbális és nonverbális kommunikáció és az információszerző, információátadó 

képesség fejlesztése.  

 Az eszközhasználat színvonalának emelése.  

 A munkatevékenységekhez kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok 

körének bővítése 

 

A tanterv teljesítésének óraterve: 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 4 

2 éves órakeret 288 

Ebből kötött 260 

Szabadon tervezhető órakeret 28 
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A témák feldolgozásának időkerete: 

 

Témakör / Évfolyam 11. 12. 11-12. 

1. A munka világa. Tanulás, tehetség. Pályaválasztás. 12 8 20 

2. A munkafolyamatokhoz tartozó anyag- és eszközismeretek 20 12 32 

3. Gyakorlati munkavégzés 98 110 208 

Szabadon tervezhető órakeret    
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1. Témakör: A munka világa. Tanulás, tehetség. Pályaválasztás.   

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Bővüljenek a munka világához kapcsolódó ismeretek.   

2. Legyen összhang a képességek és a lehetőségek között. 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, olvasásírás; beszédfejlesztés; médiaismeret és nem verbális információk értelmezése 

Számolás-mérés: térbeli és időbeli tájékozódás; műveletek; mértékegységek, mérések 

Etika: egyén, közösség, társadalom; önismeret 

Osztályfőnöki óra: felkészülés a felnőtt életre 

Környezet és egészségvédelem: az emberi test 

 

 

 

 

  

Órakeret: 20 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Énkép, önismeret – személyes tulajdonságok 

és képességek. 

Szituációs helyzetgyakorlatok.  

 

Finomuljon a tanulók reális énképe. 

Foglalkozások, munkahelyek.  Intézménylátogatások.  

 

Informálódjanak a képességeikhez igazodó 

lehetőségekről.   

A munkavégzés feltételei és szabályai 

 

Témafeldolgozás beszélgetéssel, könyvekkel, 

feladatlapokkal, videóval.  

 

 

Váljanak képessé a munka értékének, 

szerepének felismerésére. 

Ismerjék meg a munkahelyi 

követelményeket, szabályokat, viselkedési 

normákat 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak: foglalkozások, képességek, tehetség, munkavégzés, önkéntesség 
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2. Témakör: A munkafolyamatokhoz tartozó anyag- és eszközismeretek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Felkészülni az iskolai színtéren történő munkavégzésre.   

2. Bővíteni az ismereteket a gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó eszközök és anyagok köréről  

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: beszédfejlesztés; nem verbális információk értelmezése 

 

 

 

  

Órakeret: 32 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Háztartási ismeretek.  

 

Az iskolai munkahelyszínek bejárása. Az iskolai tanműhelyek (pl.: tankonyha) 

berendezési tárgyainak, eszközeinek megismerése.  

Konyhai eszközök, alapanyagok.  

 

Az iskolai munkahelyszínek bejárása, 

ismerkedés az eszközökkel. 

Az iskolai tanműhelyek (pl.: tankonyha) 

berendezési tárgyainak, eszközeinek megismerése.  

Takarítóeszközök. Az iskolai munkahelyszínek bejárása, 

ismerkedés az eszközökkel. 

Az iskolai tanműhelyek (pl.: tankonyha) 

berendezési tárgyainak, eszközeinek megismerése.  

Mézeskalács készítés eszközei, anyagai. Az iskolai munkahelyszínek bejárása, 

ismerkedés az eszközökkel. 

Az iskolai tanműhelyek (pl.: tankonyha) 

berendezési tárgyainak, eszközeinek megismerése. 

Irodai eszközök anyagok. Az iskolai munkahelyszínek bejárása, 

ismerkedés az eszközökkel. 

Az iskolai tanműhelyek (pl.: tankonyha) 

berendezési tárgyainak, eszközeinek megismerése.  

Házi könyvtári eszközök és anyagok.  

 

Az iskolai munkahelyszínek bejárása, 

ismerkedés az eszközökkel. 

Az iskolai tanműhelyek (pl.: tankonyha, könyvtár) 

berendezési tárgyainak, eszközeinek megismerése.  

Udvari munkákhoz, növényápoláshoz 

kapcsolódó eszközök, alapanyagok 

Az iskolai munkahelyszínek bejárása, 

ismerkedés az eszközökkel. 

Az iskolai tanműhelyek (pl.: tankonyha) 

berendezési tárgyainak, eszközeinek megismerése.  

Kulcsfogalmak/fogalmak: Az iskolai tanműhelyekhez, munkavégzési helyekhez és feladatokhoz kapcsolódó eszközök, alapanyagok, 

tevékenységek  
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3. Témakör: Gyakorlati munkavégzés  

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
Képessé válni egyszerű munkafolyamatok, részfolyamatok irányítás és segítségnyújtás melletti minél pontosabb elvégzésére. 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: anyanyelv, beszédfejlesztés; médiaismeret és nem verbális információk értelmezése 

Számolás-mérés: térbeli és időbeli tájékozódás; mértékegységek, mérések 

Etika: egyén, közösség, társadalom; önismeret; az ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése 

Osztályfőnöki óra: felkészülés a felnőtt életre; beilleszkedés, alkalmazkodás 

 

Órakeret: 208 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Ebédlői munkálatok. 

 

Iskolai munkahelyen zajló munkákról való 

beszélgetés.  

A szükséges ismeretek megbeszélése, eszközök 

kiválasztása, használatuk, tárolásuk módja. 

A konkrét munkafolyamatok kivitelezése. 

Kulturált viselkedési szokások kialakítása.  

Az eszközök rendeltetésszerű használatának elsajátítása.  

Balesetmentes, kitartó feladatvégzés.  

Szociális képességek fejlesztése.  

Szabály-és feladattudat fejlesztése 

Takarítási munkálatok.  

 

Iskolai munkahelyen zajló munkákról való 

beszélgetés.  

A szükséges ismeretek megbeszélése, eszközök 

kiválasztása, használatuk, tárolásuk módja. 

A konkrét munkafolyamatok kivitelezése. 

Kulturált viselkedési szokások kialakítása.  

Az eszközök rendeltetésszerű használatának elsajátítása.  

Balesetmentes, kitartó feladatvégzés.  

Szociális képességek fejlesztése.  

Szabály-és feladattudat fejlesztése. 

Kertészeti és udvaros 

tevékenységek gyakorlása.  

 

Iskolai munkahelyen zajló munkákról való 

beszélgetés.  

A szükséges ismeretek megbeszélése, eszközök 

kiválasztása, használatuk, tárolásuk módja. 

A konkrét munkafolyamatok kivitelezése. 

Kulturált viselkedési szokások kialakítása.  

Az eszközök rendeltetésszerű használatának elsajátítása.  

Balesetmentes, kitartó feladatvégzés.  

Szociális képességek fejlesztése.  

Szabály-és feladattudat fejlesztése. 

Intézményfüggő 

műhelygyakorlatok.  

Iskolai munkahelyen zajló munkákról való 

beszélgetés.  

Kulturált viselkedési szokások kialakítása.  

Az eszközök rendeltetésszerű használatának elsajátítása.  
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 A szükséges ismeretek megbeszélése, eszközök 

kiválasztása, használatuk, tárolásuk módja. 

A konkrét munkafolyamatok kivitelezése. 

Balesetmentes, kitartó feladatvégzés.  

Szociális képességek fejlesztése.  

Szabály-és feladattudat fejlesztése. 

Az iskolán belül felelhető 

munkahelyekkel való további 

gyakorlati ismerkedés. 

 

Iskolai munkahelyen zajló munkákról való 

beszélgetés.  

A szükséges ismeretek megbeszélése, eszközök 

kiválasztása, használatuk, tárolásuk módja. 

A konkrét munkafolyamatok kivitelezése. 

Kulturált viselkedési szokások kialakítása.  

Az eszközök rendeltetésszerű használatának elsajátítása.  

Balesetmentes, kitartó feladatvégzés.  

Szociális képességek fejlesztése.  

Szabály-és feladattudat fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Az iskolai tanműhelyekhez, munkavégzési helyekhez és feladatokhoz kapcsolódó eszközök, alapanyagok, 

tevékenységek 
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4.2 Udvaros 
 

Célok: 

 A tanulók sajátítsák el irányítással udvarok, parkok, útjainak gondozási, ápolási, 

karbantartási munkálatait. 

 Készítse fel a fiatalokat arra, hogy egyéni megsegítéssel legyenek képesek felnőttként 

munkát vállalni, a munkaerőpiacon segítséggel eredményesen helytállni.  

 Segítse a tanulókat szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, 

szabályok interiorizált elsajátításában, a későbbi rehabilitáció, illetve védett 

munkahelyen történő munkavégzés képességének elősegítésében 

 A tanulók képessé váljanak elvégezni egyszerű, különösebb elméleti felkészültséget 

nem igénylő udvarosi munkafolyamatokat, megfelelő irányítás mellett. 

 

Feladatok: 

 A mindennapi élethez alapvetően nélkülözhetetlen munka- és egészségvédelmi 

ismeretek, szokások elsajátítása mellett a testi fejlettség és ellenálló képesség kialakítása 

és fenntartása.   

 Fontos, hogy kialakuljanak az egészséges életmódhoz tartozó higiéniás szokások. A 

fiatal képességeinek megfelelően vigyázzon egészségére, kerülje a káros szokások 

kialakulását.  

 Legyen a tanuló igénye saját és közvetlen környezetének szép kialakítására. Segítséggel 

tegye vonzóvá környezetét, szívesen tartózkodjon a jó levegőn, szeresse a természetet, 

és tudjon dolgozni megfelelően előkészített szerszámokkal, eszközökkel. 

 Ismerje meg és tartsa be a tanuló a munka- és egészségvédelemre vonatkozó 

szabályokat.  

 Fokozottan szokjon hozzá a termelőmunkában megszokott munkaidő szerinti 

terheléshez, egyéni terhelhetőségüknek megfelelően. Alakuljon ki a tanuló önismerete 

annyira, hogy segítséggel képes legyen társaival megfelelően együtt dolgozni.   

 Tudja emberi kapcsolataiban az egyet nem értést kezelni, és kevésbé sérüljön a vitákban. 

Legyen képes bizalommal fordulni szűkebb, és tágabb környezetéhez amennyiben 

segítségre van szüksége. 

 

Szükséges eszközök: 

1. cirokseprű,   

2. vesszősöprű,   

3. lombseprű,   

4. ásó,   

5. gereblye,   

6. kapa,   

7. lapát,   

8. hólapát,   

9. szemétlapát,   

10. ültetőfa,   

11. sorkihúzó,   

12. metszőolló,   

13. fűnyíró,   

14. sövénynyíró,   

15. aprómagvető,   

16. szaporító láda,   
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17. komposzt,   

18. fólia, fóliazsák 

 

A tanterv teljesítésének óraterve: 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 4 

2 éves órakeret 288 

Ebből kötött 260 

Szabadon tervezhető órakeret 28 

 

 

A témák feldolgozásának időkerete: 

Témakör / Évfolyam 11. 12. 11-12. 

1. Munka-, egészség- és balesetvédelem 8 8 16 

2. Környezetvédelem 12 12 24 

3. Anyag-eszközismeret 41 41 82 

4. Éghajlati ismeretek 12 12 24 

5. Talajtani ismeretek 34 34 68 

6. Munkavállalói ismeretek 23 23 46 

Szabadon tervezhető órakeret 14 14 28 
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1. Témakör: Munka-, egészség- és balesetvédelem 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Balesetvédelmi szabályok megismertetése és betartása, a balesetmentes eszköz- és szerszámhasználat, a takarékos anyaghasználat 

megtanítása.   

2. A munkaterület használati rendjének és szabályainak megismerése, az önmaga és társai érdekében szükséges védő-, óvó előírások 

megismerése, fontosságuk felismertetése.   

3. Munkaruha, védőfelszerezések ismerete, használatának begyakorlása, a munka során alkalmazott vegyi anyagok ismerete, alkalmazási 

szabályainak betartása.   

4. Eszközök, gépek használatára vonatkozó biztonsági szabályok megismerése.   

5. A tanuló legyen tudatában a munkahelyi biztonság szükségességének, törekedjen a biztonságos, önálló munkavégzésre, tartsa be a 

vonatkozó szabályokat, utasításokat. 

 

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: • szövegelemzés, szövegértelmezés  

Környezet és egészségvédelem: • egészséges életmód 

Kommunikáció: • piktogramok értelmezése 

Osztályfőnöki óra: Felkészülés a felnőtt létre 

 

Órakeret: 16 óra  

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Munkavégzéshez nélkülözhetetlen 

balesetvédelmi előírások ismerete. 

 

Veszélyes gépek, eszközök, tevékenységek 

megismerése.  

Tűz és baleset esetén szükséges teendők, 

mentések, értesítendők körének megismerése. 

A gépek, eszközök használatának veszélyei. 

Tűz- és balesetvédelmi előírások ismerete.  

Tűzvédelmi gyakorlat 

Tisztításhoz, takarításhoz használt vegyi 

anyagok alapvető ismerete, hozzájuk 

kapcsolódó balesetvédelmi tudnivalók. 

Veszélyes alapanyagok, energiaforrások 

megismerése. 

 

Ismerje a tisztító szerek veszélyeit. 
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A növényápolás, talajtechnológiai eljárások, 

komposztálás során szükséges 

egészségvédelmi gyakorlat elsajátítása.  

 

Veszélyes alapanyagok, energiaforrások. Ismerje a növényvédő szerek, talajápoló szerek 

veszélyeit, a talaj megmunkálásához használt 

eszközök veszélyeit. 

Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és 

óvó eszközök. 

Ismerkedés a munkaruhával, védőruhával, a 

munkavédelmi felszerelésekkel. 

A munkaruha, védőruha, a munkacipő 

felvétele, a védőeszközök használata. 

Egészségvédelem a munkahelyen. Elsősegély-nyújtási alapismeretek, 

elsősegélyláda helye, tartalma. Baleseti sérülés 

ellátásának szimulálása. 

Elsősegély láda tartalmának összeválogatása, 

alkalmazásának gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak:  

munkavédelem, balesetvédelem, egészségvédelem, baleset, veszély, elsősegély, mentőláda, munka közben használt eszközök, anyagok neve, 

munkaruha, védőruha, használati utasítás, vegyszer, tisztítószer, munkavédelmi eszközök   
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2. Témakör: Környezetvédelem 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 Takarékoskodás, környezettudatos életszemlélet kialakítása.  

Kapcsolódási pontok:  
Kommunikáció: szókincs, szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

Környezet és egészségvédelem: takarékosság, közösségi érdekek, környezetvédelem, takarékosság 

 

  

Órakeret: 24 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Ökológiai alapismeretek. 

 

A természet szépségének, célszerűségének megélése. 

A környezettudatos szemléletmód és gondolkozás 

kialakítása. 

A zöld környezet gondozására, megóvására irányuló 

felelősség átérzése. 

Ismerje meg, hogy mindenkinek 

felelőssége van a környezetvédelemben. 

Környezetszennyezés. 

 

Filmek, képek megnézése a környezetszennyezésről. Tudja, hogy a mindennapokban hogyan 

szennyezzük környezetünket. 

Környezeti ártalmak feltérképezése, 

környezetvédelem, környezetmegóvás. 

Filmek, képek a környezet megóvásáról, aktív 

közreműködés a környezet megóvásában. 

A környezeti ártalmak ismerete. 

Háztartási hulladék. A háztartási hulladékok csoportosítása, képek 

segítségével. 

A háztartási hulladékok fajtáinak ismerete. 

Szerves-, szervetlen anyagok, szelektív 

gyűjtés, komposztálás. 

A szelektív hulladék gyűjtés gyakorlása, az iskola 

komposztládájának használata. 

Ismerje a szelektív hulladékgyűjtés 

módszerét. 

Szennyezőanyagok, szennyezés megelőzés, 

szennyezés mentesítés. 

Szöveges és képi információk értelmezése. Ismerje környezetet szennyező anyagokat. 

Szöveges és képi információk értelmezése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Természetes és mesterséges környezet, civilizációs ártalom, környezetvédelem, ökoszemlélet, törzsfejlődés, mutáció, 

környezetszennyezés, szerves-szervetlen anyagok, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás. 
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3. Témakör: Anyag-eszközismeret 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 Az eszközhasználat, anyagismeret és felhasználás összefüggéseinek megláttatásával a tanulók gondolkodásának, problémamegoldó- és 

kombinatív készségének folyamatos fejlesztése. 

2. Szociális érzékenyítés (rendszeresség, nyomon követés)  

Kapcsolódási pontok:  
Osztályfőnöki óra: Beilleszkedés, alkalmazkodás 

Etika: Egyén és közösség, környezetvédelem egészségvédelem baleset megelőzés 

 

Órakeret: 82 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Az udvar, a szabad környezet 

berendezéseinek, eszközeinek, rendjének, 

tisztántartásának megismerése. 

Látogatás az udvaron, a tapasztaltak 

megbeszélése. 

Ismerjék az udvart és berendezési tárgyait. 

Felhasznált technológiák, anyagok 

megismerése, megnevezése.  

Beszélgetés a munkafolyamatról, a használt 

eszközökről, alkalmazott eszközökről. 

Az udvar rendben tartásához szükséges munkálatok 

ismerete. 

Munkafolyamat menetének megismerése. A munkafolyamat megismerése folyamatábra 

segítségével. 

Ismerje az egyes munkafolyamatok menetét. 

A társadalmi beilleszkedéshez szükséges 

viselkedésformák elsajátítása. 

Munkahelyi műhelyben helyes viselkedési 

szabályok gyakorlása. 

A közös munkához szükséges viselkedésformák 

ismerete. 

A komposztálás lehetősége és folyamata. A konyhai hulladék komposztálása a 

gyakorlatban. 

A komposztálás gyakorlati megvalósításának 

ismerete. 

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés mindennapi 

gyakorlata. 

Tegye magáévá a szelektív hulladékgyűjtés 

gyakorlatát. 

Kéziszerszámok és balesetmentes 

használatuk. 

Az udvaron használt szerszámok szabályos 

használatának gyakorlása. 

Tudja használni az udvari munkákhoz szükséges 

szerszámokat. 

Tisztító- és fertőtlenítő szerek és 

alkalmazásuk. 

A tisztítószerek, fertőtlenítőszerek használata, a 

veszélyek megismerése. 

Ismerje a tisztító- és fertőtlenítő szerek 

használatának veszélyeit. 
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Kulcsfogalmak/fogalmak: A feladatvégzésekkel kapcsolatos anyag- és eszközfogalmak (cirokseprű, vesszősöprű, lombseprű, ásó, gereblye, kapa, 

lapát, hólapát, szemétlapát, ültetőfa, sorkihúzó, metszőolló, fűnyíró, sövénynyíró, aprómagvető, szaporító láda, komposzt, fólia, fóliazsák) A 

baleset-, munka-, környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmak (védőkesztyű, védőszemüveg, térdvédő, munkaruha)  
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4. Témakör: Éghajlati ismeretek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1. Az időjárásnak a környezeti életközösségekre gyakorolt hatásának felismerése. 

2. A tanulmányok során megismert élőlények tulajdonságainak és hasznosságának számbavétele a különböző éghajlati viszonyok között. 

3. A természet szépségének, célszerűségének megélése. 

Kapcsolódási pontok:  
Környezet és egészségvédelem: Környezetvédelem Takarékosság Közösségi érdekek 

 

  

Órakeret: 24 óra  

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Személyes tapasztalat növényekről, 

állatokról. 

Beszélgetés növényekről, állatokról. Tudjon beszámolni tapasztalatairól. 

Fajok egyedei közötti kapcsolatok, 

kölcsönhatások, ezek típusai. 

 

Filmek alapján beszélgetés az állatok életének 

szokásairól. 

Legyenek ismeretei az állatok életéről. 

Az éghajlat összetevői, az időjárás 

befolyása a kerti munkákra.   

Filmek képek alapján beszélgetés. Ismerje az időjárás és a kerti munkák 

kapcsolatait. 

A csapadék, szél, napsütés hatása 

növényekre, állatokra. 

Megfigyelések, képek, filmek alapján beszélgetés. Ismerje az időjárás hatásait a növényekre. 

Az évszakokra jellemző szabadtéri 

munkák. 

Az évszakhoz kötött udvari munkák megbeszélése és 

gyakorlati kivitelezése. 

Ismerje az évszakokhoz kapcsolódó kerti 

és udvari munkákat. 

Baleset-megelőzés feladatai és technikái, 

a felhasznált anyagok kritikus időjárás 

esetén (csúszásmentesítés). 

Az időjáráshoz kapcsolódó munkák veszélyei. Ismerje a szerszámok használatához 

kapcsolódó balesetveszélyek. 

Ismerje a növények fagyvédelmének 

módozatait. 

A fagyvédelmi munkák elvégzése. Ismerje a fagyvédelem módszereit. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: életjelenségek, életfeltételek, éghajlat, időjárás, csapadék (eső, jégeső, ónos eső, hó, köd, harmat, zúzmara), jég 

(fagyvédelem, talajtakarás), napsütés (aszály, árnyékolás), szél (nedvességpótlás, szélárnyék) 
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5. Témakör: Talajtani ismeretek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 A talajtípusok megismerése, a talajművelés eszközeinek biztonságos használata, a környezet ápolása során felhasználható növények, 

megfelelő eszközök, eljárások alkalmazása. 

2. Tudjon a tanuló egyszerűen megfogalmazott utasításokat végre hajtani.  

Kapcsolódási pontok:  
Környezet és egészségvédelem: Környezetvédelem Egészségvédelem. Balesetvédelem Növénytani ismeretek Földrajzi ismeretek Éghajlati elemek 

 

 

  

Órakeret: 68 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

A talaj szerepe a zöldfelületek ápolási munkái 

során 

Beszélgetés filmek, képek segítségével. Ismerje a tanuló a különböző talajtípusok 

jellemzőit. 

A talaj legfontosabb típusai 

 

Beszélgetés a talajtípusokról. Ismerje a környezetkímélő eljárásokat. 

A talajművelés fontossága, módjai Talajművelés a gyakorlatban. Legyen képes összpontosított, módszeres 

munkavégzésre. 

A talaj termőképességének fenntartása Trágyázás a gyakorlatban. Legyen képes összpontosított, módszeres 

munkavégzésre 

Környezetkímélő szerves- és műtrágyázás Trágyázás a gyakorlatban. . 

A földterület művelésének feltételei A föld megművelésének munkálatainak elvégzése. Segítséggel legyen képes összeállítani 

egyszerű munkafolyamatok sorrendjét 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Kötött talaj, szikes talaj, homokos talaj, humusz, szerves trágya, műtrágya, komposzt, talajlazítás, talajtakarás 
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6. Témakör: Munkavállalói ismeretek 

 

Tantárgyi fejlesztési célok/ fejlesztendő kompetencia:  
1 Az önálló életvitelre, a munkaerő-piacon való érdekérvényesítésre való felkészítés, olyan ismeretek és magatartásformák elsajátíttatása, 

melyek az önálló életkezdéshez és életvezetéshez elengedhetetlenek. 

2. Reális önismeret és pozitív énkép kialakítása. 

3. A család bevonása az életpálya-tervezést és építést támogató folyamatokba. 

4. A változáshoz való alkalmazkodás képességének kialakítása. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: hatékony kommunikáció (kérdés, közlés, téma-réma) megismerő-, befogadó képesség, kreativitás 

fejlesztése jelek, piktogramok és jelentésük 

 

 

 

 

Órakeret: 46 óra 

Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény 

Munkaerő-piaci ismeretek: 

1. A munka világának alapfogalmai 

(munka, munkakör, feladatkör, 

szakma, végzettség).  2. Bevezetés a 

jogok és kötelezettségek világába 

 

Szerepjátékok, beszélgetés A munka, mint feladat. A munka szerepe életünkben. A gyermeki és 

felnőtt lét másságának végiggondoltatása, tudatosítása. Saját 

képességek és tevékenységpreferenciák tudatosítása. Saját érdeklődési 

körök, tevékenységek kedvelésének és elutasításának tudatosítása.  

A mindennapjainkat meghatározó szabályok feltérképezése, szabályok 

alkotása kortárs-csoporton belül. Szabályok, feladatok otthon, jogok és 

kötelezettségek az iskolában, alapvető emberi jogok. 

Életpálya-építési ismeretek: 

1. Érdeklődési kör (fejlesztendő 

képesség felmérése, fejlesztése)  

2. Területek és szakmacsoportok 

Beszélgetés a különböző képzési 

egységekről, modulokról, 

önmaguk tulajdonságairól, 

érdeklődési körükről. 

A saját érdeklődés egyértelművé tétele, elméleti-gyakorlati irányban. 

Ismerkedés különböző szakmacsoportokkal. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: munka, szabály, jog, kötelezettség, munkamegosztás, érdeklődési kör, oktatási rendszer, munkaköri leírás, munkaidő, 

munkabér, önérvényesítés  
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4.3 Konyhai kisegítő 
 

 

A modul témaköreit, ismeretanyagát, tanulói tevékenységeit, elvárásait 

 lásd:  

1. Képzési egység,  

1.2 Konyhai kisegítő 
 

pontja alatt. 
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Bevezető 

A kollégiumi pedagógiai program a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) 

Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: Nat) kiemelt fejlesztési feladataihoz illeszkedik. A 

benne foglaltakat érvényesítve elősegíti a tanulók sokoldalú fejlesztését, nevelését, oktatását. 

Az alapprogramhoz kapcsolódva támaszkodik azokra a magyar és európai pedagógiai 

értékekre, kollégiumi hagyományokra, tapasztalatokra, amelyek megalapozták a jelenlegi 

magyarországi kollégiumi nevelést, különös tekintettel a tudás- és kultúraközvetítést, a 

tehetséges tanulók kiválasztását és gondozását, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítését, az esélyteremtését. 

Kulcskompetenciák 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

1. A KOLLÉGIUM NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLKITŰZÉSEI 

A kollégium iskolánk családi háttérrel rendelkező növendékeinek - intézményes keretek közötti 

otthont nyújtó - családias életteret biztosít. Célunk, hogy a pedagógiai tevékenység által, a ránk 

bízott gyermekek képességeikhez mérten a lehető legmagasabb szintre fejlődjenek és az 

egészséges életmód megteremtésével, érvényesítve az egyéni bánásmódot, felkészítsük őket a 

minél önállóbb felnőtti életre. 

1.1. A kollégium nevelési alapelvei 

 Az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket, fiatalokat megillető jogok 

érvényesítése. 
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 A nevelés meghatározó eleme: a gyermekek, tanulók családból hozott értékei, s az új 

környezet helyi és társadalmi szintű normái egymást kiegészítve segítsék elő 

személyiségük alakulását. Támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez 

is. 

 Intézményünkben teret kap a hagyományok ismerete, tisztelete, ápolása, a nemzetiségi 

identitástudat, az etnikai tudat megőrzése, fejlesztése, az európai és nemzeti nevelési 

elvek alkalmazásával. 

 A gyermekeknek, tanulóknak megfelelő segítségnyújtása az egészséges és kulturális 

életmód kialakításában, valamint az emberi kapcsolatok megteremtésében és tovább 

építésében, a minél nagyobb fokú önállóság elérése érdekében.  

 Az egészséges életmód kialakítására törekvés segítése. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése. 

 Konstruktív együttműködés a tanulók szüleivel, nevelőszüleivel. 

 A sajátos nevelési szükségletek figyelembe vétele a kollégiumi nevelés, a 

foglalkozások, a gondozási tevékenységek során. Fontos kollégiumi feladat az egyénre 

szabott feltételrendszer biztosítása, a tanulók képességeinek felismerése, és 

kibontakoztatásának segítése. 

 A kollégiumi foglalkozások, a szabadidő hasznos eltöltésének módjaival való 

megismertetés. 

 A kollégiumi nevelés segíti a gyermekek, tanulók társadalomba való beilleszkedését.  A 

kollégiumi élet szociális ellátást, biztonságot, érzelmi védettséget nyújt, kiegészíti a 

családi és iskolai nevelést. Sajátos támogatást nyújt a sikeres társadalmi 

beilleszkedéshez. 

1.2. A kollégium nevelési célkitűzései 

 A különleges bánásmód, a gyógypedagógiai szemlélet, a tanulókat segítő, támogató 

munka érvényesítése. 

 A kollégista gyermekek és fiatalok számára családias légkör biztosítása, 

beilleszkedésük segítése. Szerető, gyermek centrikus légkör kialakítása, biztosítása. 

 A kulturált együttélés szabályainak elfogadására, betartására nevelés.  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek önellátásához szükséges képességek kialakítása, 

fejlesztése. 



876 
 

 Az iskolával harmonikus egységben való együttműködés, a nevelés és oktatás 

egységessége. 

 A nevelési, tanulási folyamattal párhuzamosan, a gyermekek, fiatalok önismeretének, 

együttműködési készségének, segítőkészségének, empátiájának fejlesztése. 

 A szabadidő hasznos eltöltésére, egészséges életmódra nevelés, a kollégiumi 

hagyományok ápolása, továbbfejlesztése, valamint a szülők, hozzátartozók bevonása a 

kollégium életébe. A kollégiumi fejlesztés leghangsúlyosabb eleme a motiválás, a 

játékosság, a megerősítő jellegű pedagógiai irányítás. 

 

2. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS TERÜLETEI, FELADATAI 

2.1. A kollégiumi nevelés területei 

A kollégium biztosítja a lakói számára azokat a szükséges kollégiumi feltételeket, amelyek a 

sikeres iskolai tanulmányok folytatásához szükségesek. Köznevelési feladatait kollégiumi 

ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, illetve sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi 

ellátásán keresztül valósítja meg.  

 

2.2. A kollégiumi nevelés feladatai 

2.2.1. A tanulás tanítása  

Az egyéni fejlődés elősegítése, a hátránnyal küzdők felzárkóztatása, a tehetségek 

kibontakoztatása révén valósul meg a tanulás tanítása. A különböző tanulási módszerek 

megismerése, elsajátítása, alkalmazása a legfontosabb feladat a folyamat során. A tanulási 

kudarcok és azok okainak feltárásán keresztül törekszik a helyes énkép és a pozitív önértékelés 

kialakítására. A tanulás tanítása hatással lesz a tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti 

helytállásukat.  A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulói és 

élettapasztalataira építve tudását és képességét a helyzetek sokaságában használja az iskolában, 

otthon és a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhető 

eleme. A tanulásmódszertan, a tanuláshoz való jó szokásrend és motiváció kialakítását, a 

tanulási képességek fejlesztését és a célravezető tanulási módszerek megtanítását jelenti. A 

tanulásmódszertan foglalkozási keretben való alkalmazásának legfontosabb célja a fejlesztés, a 

hátránykompenzálás, a szociális zavarból adódó hátrányok csökkentése. A célunk az, hogy 
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megtaláljuk az eredmény és a siker kulcsát minden tanuló számára. Megtalálni és használni azt 

a módszert, amivel legalább részben ellensúlyozni tudjuk a családból hozott hátrányokat. 

A tanulás tanítása érdekében a kollégium céljai, feladatai ezen a területen: 

 a rendelkezésére álló minden eszközzel kísérelje meg a tanulás fontosságára 

rávezetni, motiválni tanulóit  

 alapfeladatként kísérje figyelemmel és segítse kollégiumi életük teljes tartama 

alatt a tanulási tevékenységüket;  

 segítse hozzá a tanulókat az eredményes tanulási módszerek, technikák 

megismeréséhez és elsajátításához, alapképességeik fejlesztéséhez, támogassa 

felkészülésüket–az iskolával együttműködve 

 fejleszteni az emlékezőképességet, a gondolkodást, a kognitív képességeket, a 

beszédkészséget, segíteni a személyes kompetencia fejlődését, a 

kommunikációs, feladatmegoldó, problémamegoldó képességek fejlesztését. 

 

2.2.2. Az erkölcsi nevelés 

A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása. Az erkölcsi 

nevelés legyen életszerű, amit a kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok 

példamutatása segítsen elő. Alapozza meg a kötelességtudatot,  a munka megbecsülését, a 

mértéktartást, az együttérzést, a segítőkészséget, a tiszteletet és a tisztességet, a türelmet, a 

megértést, az elfogadást, az empátiát, a szociális érzékenységet. 

A nevelésen múlik, hogyan vélekedik a társas kapcsolatokról, barátságról, szeretetről, 

szerelemről, a társadalom írott és íratlan szabályairól. A közösségi nevelés alapelve, hogy a 

tanuló találja meg helyét a közösségben. Igen fontos, hogy a tanuló a fejlesztés során pozitív 

értékekkel találkozzon, a kollégium közösségi élete, a nevelőtanárok példamutatása segítse elő 

a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 

kötelességtudat, a munka megbecsülése, az önkéntes feladatvállalás, a mértéktartás, 

együttérzés, segítőkészség, tisztelet, elfogadás, empátia, szociális érzékenység. Ebbe 

beleértendő a kollégiumon kívüli lehetőségek megkeresése, az ezekhez való hozzáférhetőség 

támogatása, biztosítása. 
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2.2.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A kollégiumi nevelés a nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését 

célozza meg. A diákok sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza 

és népei megismerését, megbecsülését.  

A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése. Európa a 

magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, 

sokszínű kultúráját.  

Feladataink: 

- nemzeti hagyományaink, kulturális örökségünk tisztelete, ápolása 

- a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének, 

hagyományainak képességeik szerinti megismerése és tisztelete. 

 

2.2.4. A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a 

kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, 

értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket 

közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak 

foglalkoznia kell a szexuális nevelés kérdéseivel is. 

A gyermek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások érik, a 

családi élet lesz véleményének és viselkedésének mércéje. A megfelelő módon kialakított 

szokások és viselkedési formák megkönnyítik a gyermek beilleszkedését a közösségbe. Ezért 

nagyon fontos a családok nevelési szokásainak a megismerése, közelítése a kollégiumi nevelési 

szokásokhoz. 

Célunk: 
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 A családi értékrend és szabályrendszer feltérképezése, ennek tudatosítása a tanulóban. 

 A család szerepének tudatosítása, a folytonosság, a családtagok iránti tisztelet megerősítése 

 A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. 

 Olyan család-és kapcsolati modell közvetítése, mely a szeretetre, az elfogadásra, egymás 

kölcsönös tiszteletére épül. 

 A megváltozott férfi és női szerepek, a 21. századi család kihívásainak tudatosítása 

 Érett és felelősségteljes minták közvetítése a tanulókkal történő társas interakciókban 

 A konfliktuskezelés konstruktív módszereinek alkalmazása és tanítása. 

 A párkapcsolat és az egészséges szexuális kultúra szerepének és fontosságának tudatosítása. 

2.2.5. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 

működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét.  

A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának 

folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati 

rendszer. 

A cselekvő állampolgári magatartás, a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az 

emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság 

fogalmának gyakorlatban történő alkalmazása is ezen feladatok közé tartozik.  

 

Magában foglalja a nemzeti érzést (a szülőföld szeretet, nemzetismeret, az anyanyelv 

használata és művelése, a nemzeti szimbólumok tisztelete stb.), a magyarországi nemzetiségek, 

kisebbségek hagyományainak megismerését, minden más kultúra iránti tiszteletet, mindenfajta 

különbözőség iránti toleranciát. 
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2.2.6. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A kollégiumi nevelés kiemelt feladata a tanulók reális énképének, önértékelésének- 

készségeinek optimális kialakítása, tudásuk és kompetenciáik  fejlesztése, érzelmi intelligencia 

fejlesztése.  

Az otthoni családi háttérnek nagy szerepe van abban, hogy a kollégiumba érkező fiatalnak 

milyen képe van saját magáról, a személyiségéről. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a 

kollégiumban pozitív megerősítést kapjanak a tanulók, mert hisszük, hogy mindegyikükben van 

olyan érték, amit meg tud jeleníteni a közösségben. Ezeknek az értékeknek a visszatükrözése, 

a pozitív megerősítések, valamint a helytelen magatartásra vonatkozó határozott, de 

szeretetteljes visszajelzések segítik egy pozitív énkép kialakulását, abban a nagyon fogékony 

és sebezhető időszakban, amit a kamaszkor hoz magával. Azokban az esetekben, amikor a 

szülői háttér elhanyagoló, még inkább törekszünk a tanulók érzelmi szükségleteit figyelembe 

venni, személyiségének, önismeretének alakulását kísérni, igyekezve kompenzálni az esetleges 

hátrányokat. 

 

Célunk: 

 Segíteni a tanulót a reális önértékelés, énkép kialakításában. 

 A tanulókban rejlő képességek, készségek, értékek kibontakoztatása és fejlesztése. 

 A sokoldalú személyiség kialakulásának támogatása 

 Erőszakmentes önérvényesítés képességének fejlesztése, az önmegvalósításra való igény 

kialakítása. 

 Az egyéni lehetőségek, képességek és célok összehangolásának segítése. 

2.2.7. A testi és lelki egészségre nevelés 

A kollégiumi nevelés egyik fontos területe az egészségnevelés. Ez irányú törekvéseink a 

mindennapok nevelőmunkájának szerves része, a tanulók személyiségfejlesztése, formálása 

érdekében. A kollégiumi egészség nevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő 

motivációt, tudást és tapasztalatot szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben 

egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez, 

életminőséghez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. Az 
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egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására.  A 

kollégium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta 

kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, 

esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti 

ízlésüket, igényességüket.  

 

Feladatok: 

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, ami 

magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az 

egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. 

Az intézményi pedagógiai program egészségnevelési célkitűzéseinek, feladatainak 

megvalósítására a kollégiumi nevelés során is törekszünk. 

Kollégiumi programjaink: 

 Sportdélutánok – havonta egy kollégiumi rendezvény 

 Spotfoglalkozás – csoportonként heti egy alkalommal 

Ehhez kapcsolódó hagyományok: 

 egészségnap évente kétszer 

 kollégiumi klubdélutánok valamilyen jeles nap jegyében  

 házibajnokságok  

2.2.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a 

tanulókban, emellett segítse a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást. 

Célunk: 

- A szociális érzékenység fejlesztése, segítő magatartás kialakítása a tanulókban. 
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- Az önkéntes feladatvállalásra való ösztönzés, a közösségért vállalt munka elismerése – 

diákönkormányzat tevékenységi köre 

- Az elfogadó légkör kialakítása, a másággal szembeni tolerancia támogatása. 

- A felelősségvállalás segítése, támogatása. 

Ehhez kapcsolódó feladatok: 

A kollégiumban lakó gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos egyik legfontosabb feladatunk, a 

szociális kompetenciájuk fejlesztése, hogy sikeresen beilleszkedjenek a kollégiumi közösségbe, 

elsajátítsák az itteni a szokásokat és az együttélés szabályait. A kollégiumban a nevelési 

folyamat során hangsúlyt helyezünk a közösségi szokások és minták közvetítésére, az alapvető 

szociális készségek és képességek (önismeret, empátia, tolerancia, konfliktuskezelés, 

kommunikáció) fejlesztésére.  

 

Alkalmazott módszereink 

 Közös játékok 

 Magyarázat, tudatosítás, szoktatás, gyakoroltatás, példamutatás 

 Együttműködés a szülővel 

 Hagyományőrzés, hagyományápolás 

 Játékos sportvetélkedők, tanulmányi séták, versenyek 

2.2.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Környezeti nevelésünk célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

kialakítása. A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 

A kollégiumi nevelés során fontosnak tartjuk, hogy a tanulók maguk éljék át és tapasztalják 

meg a megismerés élményét, melynek segítségével személyessé válhat a megszerzett tudás. 

Feladatunk a mindennapi életben való környezettudatos magatartásra és a természet szeretetére 

nevelés. 

A környezeti nevelés értéknek tartja a természet erőforrásainak kíméletét, a természet 

törvényeivel harmonizáló magatartást és a környezetért felelős életvitelt, s ennek megfelelően 
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az anyagi javak tekintetében a mértékletességet, a takarékosságot is. Úgy véljük, kollégiumunk 

már hosszú évek óta megkezdte a környezeti nevelés ezen irányú törekvéseit, tisztában léve 

azzal, hogy igen komoly értékközvetítő erő intézményünk egészének működése, atmoszférája, 

miliője, valamint a benne dolgozók környezeti értékrendje és harmóniája is. Intézményünk 

tagja az ÖKOISKOLA programnak, épp ezért  szem előtt tartjuk, hogy a kollégiumi élet 

mindennapjaiban továbbra is érvényesüljön nevelőintézményünk egészének ökológiai kultúrája 

(pl. hulladék újrahasznosítás, energiatakarékosság, stb.) valamint társas harmóniájának rendje. 

 

Kollégiumi programjaink: 

- Környezetvédelmi gyalogtúra 

- Szelektív hulladékgyűjtési akciók 

- Külső-belső környezetünk tisztán tartása 

- Madárvédelem – madáretető készítése, téli madáretetés 

- ÖKO fali újság 

- kézműves foglalkozások (természetes anyagokból, újrahasznosítható anyagokból) 

2.2.10. Pályaorientáció 

A kollégiumnak – a tanulók életkorához, és képességeikhez igazodva– átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket (szakkörök, 

érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat. 

A kollégium – a kollégium pedagógiai munkájával kapcsolatban álló iskolákkal együttműködve 

– valamennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott szakmák, hivatások 

megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való 

felkészülést. 

A kollégiumi foglalkozások, interakciós játékok során a gyermekek megfigyelhetik egy-egy 

szakma munkafolyamatait, példaadó munkaszokásait, illetve azok megtanulásának 

mozzanatait.  
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2.2.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A kollégium közvetítse a pénz fogalmának ismeretét, az egyén életére mért hatását és annak 

felhasználási területeit. Járuljon hozzá az önálló életvitel magabiztos megalapozásához, a 

felelősségteljes döntéshez. Fontos, hogy tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaikat. A kollégium 

a diák-önkormányzati tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a 

közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének 

kialakulását. 

Célunk, hogy képességeihez mérten: 

- ismerkedjen meg a pénz fogalmával, annak fontosságával és felhasználásának módjával 

- a tanuló ismerje meg a különböző pénzkezelési technikákat 

- Segítjük, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való 

gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is 

2.2.12. Médiatudatosságra nevelés 

A diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb 

törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a 

virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját, az intellektuális 

képességeik szintjéhez igazodva. 

 

3. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE 

3.1. Személyi feltételek, elvárások 

A kollégiumi nevelőtanár munkáját a jogszabályokban foglaltak szerint végzi a következők 

szerint: 

 a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi 

munkáját, 

 rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai 

ismeretekkel rendelkezik, 
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 képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, 

ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek 

alkalmazásában, 

 egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával 

követendő példaként szolgál a diákok számára, 

 megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai 

kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és 

bizalmat helyezi előtérbe, 

 képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, 

 képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, 

 képes a konfliktusok eredményes kezelésére, 

 munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a 

nevelésükben részt vevő személyekkel, szervezetekkel.  

A kollégiumban dolgozó, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját is a 

gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze. 

Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként hat 

a kollégisták mindennapjaiban. 

 

3.2. Nevelési tartalmak 

 testi, értelmi és szociális fejlesztés  

 a kommunikációs és beszédkészség fejlesztése, 

 a gyermekek közösségbe illesztésének elősegítése, 

 a szocializáció irányítása, 

 a szociális biztonság megteremtése 

 az értéket jelentő intézményi szokások betartása és a hagyományok ápolása,  

 játéktevékenységek szervezése, 

 viselkedés- és magatartáskultúra formálása életmódminta nyújtásával, 

 szexuális életre nevelés, 

 szűkebb és tágabb környezetükről való ismeretek fejlesztése, 

 a szabadidős tevékenységek szervezése és biztosítása, aktív részvétel az iskolai 

szakkörök munkájában, 
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 sporttevékenységek, versenyek szervezése, 

 kulturális programok iránti igény kialakítása és ápolása mozi-, színház-, múzeum és más 

rendezvények látogatása, mozgóképkultúra és médiaismeret fejlesztése, 

 felkészítés a felnőtt intézményben való életre, a többi gondozottal való harmonikus 

együttélésre 

 a szülő-gyermek kapcsolat elmélyítése. 

 

3.3. A tanulók életrendje, szabadidejének megszervezése 

 A kollégiumi élet alapelve, hogy a többször módosított Gyermekvédelmi Törvényben 

foglaltaknak megfelelően a gyermekek érdekei a legteljesebb mértékben 

érvényesüljenek. 

 Kollégiumunk rendje biztosítja a gyermekek, fiatalok optimális testi-lelki, erkölcsi 

fejlődésének feltételeit, figyelembe véve a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, 

valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A gyermekek számára 

kialakított heti és napirend biztosítja a biológiai, - fiziológiai és pszichés fejlődés 

egységét.   

 A napirend, szabályozó tényező a gyermekek életrendjében. A tanulók napi életének 

kereteit úgy szervezzük, hogy az egyes tevékenységek arányai a tanulók egyéni és 

életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A napirend a kollégiumi életet szervesen 

kapcsolja az iskolai foglalkozásokhoz és a kollégiumi foglalkozásokhoz. Keret jellegű, 

a gyermekek igényeinek megfelelően módosítható, a differenciálás elve itt is 

érvényesül. 

3.4. A kollégium életrendje 

 A gyermekek vasárnaptól, ill. hétfőtől - péntekig, hetes iskolarendszerben tartózkodnak 

a kollégiumban.  

 Tanítási szünetekben, hétvégén, illetve betegség esetén a gyermekeket a szülő felügyeli. 

 A gyermekek életét házirend és napirend szabályozza, amely a következő: 

 A gyermekeket vasárnap, vagy az ünnepet követő napon 14 órától 17 óráig, illetve 

hétfőn 8 óráig fogadjuk. 
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Napirend a kollégiumi csoportok számára: 

6.30-7.00  Tisztálkodás, önkiszolgálási teendők 

7.00-7.30   Reggeli 

7.30-8.00  Indulás az iskolába csoportonként gyermekfelügyelők felügyeletével 

8.00-13.25   Tanórai foglalkozások órarend szerint 

12.00-14.00   Ebéd 

14.00-16.00   Kollégiumi foglalkozások csoportbeosztás szerint 

16,00-16.30   Uzsonna. levegőzés, játék 

16.30-17.30   Kollégiumi foglalkozások csoportbeosztás szerint  

17.30-18.00   Vacsora, szabadfoglalkozás 

18.00 20.00   Tisztálkodás, esti teendők, beszélgetés, fektetés 

 

A napirend módosulhat pl. iskolai rendezvények, nyaraltatás, ünnepek esetén.  

 

3.5. A kollégiumi életet meghatározó dokumentumok 

 A feladatok megoldása során az intézmény életére vonatkozó dokumentumok 

szabályozzák a munkánkat. A nevelési célt megvalósító délutáni foglalkozások a 

nevelőtanárok által készített az oktatótanárok tanmenetével harmonizáló tematikus 

tervek szerint történnek, amelyeket az intézmény vezetője hagy jóvá.  
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4. A TANULÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, FELZÁRKÓZTATÁSA 

Intézményünkben a nevelőtanárok minden tanév elején elkészítik a gyermekek egyéni 

fejlesztési tervét, amiben nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. 

A sajátos nevelési igényű gyermek is mutathat bizonyos területen – ének, tánc, rajz, sport - 

kiemelkedő adottságot. A tehetséggondozás az ő esetükben az individualizált foglalkozást, 

foglalkoztatás jelenti.  

A kulturális foglalkozások témáit a pedagógusok úgy tervezik meg, hogy aktuálisan 

kapcsolódjanak az iskolai, kollégiumi tematikus foglalkozásokhoz, ünnepekhez, egyéb 

eseményekhez, alkalmakhoz is. Tanév elején a nevelőtanárok, az éves kalendáriumban rögzítik 

a tehetséggondozáshoz kapcsolódó feladatokat. Erre jó alkalmat teremtenek az évszakokhoz 

kötődő verses-dalos délutánok, ahol mindenki lehetőséget kaphat a szereplésre 

A manuális foglalkozás keretében rajzolás, festés, mintázás, kézimunka jellegű tevékenységek 

szerepelnek. A szakköri, és szabadidős munkákból kiállítást szerveznek. 

A kollégiumi gyermekeink egyéni és életkori sajátosságainak figyelembe vételével szervezzük 

meg a művelődési és sportolási tevékenységeiket. Odafigyelünk arra, hogy a tanulóink 

kívánságai, elképzelései érvényesülhessenek. Lehetőséget teremtünk, hogy önmagukat 

kipróbálva önbizalmuk fejlődjön, személyiségük kiteljesedjen, meglévő ismereteik bővüljenek. 

Szervező munkánkban nagy jelentőséggel bír a rendszeresség, a személyes példaadás, a 

hangoztatott értékkövetelmények és elvek összhangja. 

4.1. A foglalkozások célja 

 az ép funkciók fejlesztése 

 az egyéni készségek, képességek fejlesztése 

 a meglévő ismeretek bővítése 

 érdeklődésük szélesítése, mélyítése 

 a magatartásuk, viselkedésük formálása 

 önismeret fejlesztése, önbecsülés, önértékelés alakítása 
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5. KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK 

A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában (5/2020. (I.31.) Korm. rendelet) 

meghatározott foglalkozásokon vesznek részt kollégista tanulóink, mely lehet: 

 Kötelező 

 Szabadon választható 

 

A törvénykezés által meghatározott időkeret terhére szervezett kollégiumi foglalkozás lehet: 

 felzárkóztató, - tehetség kibontakoztató, - speciális ismereteket adó, - egyéni vagy 

csoportos – felkészítő foglalkozás, 

 közösségi fejlesztést megvalósító csoportos – tematikus, csoport életével kapcsolatos 

foglalkozás,  

 a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás 

 a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos 

 

A foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozzuk meg, hogy azok hozzájáruljanak 

tanulóink erkölcsi gyarapodásához, személyiségük gazdagodásához, kompetenciáik 

fejlesztéséhez, és ezzel együtt a közösség fejlődéséhez.  

 

5.1. Tematikus csoportfoglalkozások témakörei: 

 A tanulás tanítása 

 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 tematikus tervek elkészítése és leadása minden tanév szeptember második felében 

esedékes. 
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5.2. A tematikus foglalkozások éves óraszámai: 

 

Kollégiumi 

csoportfoglalkozások 

keretterve témakörök 

 

1-8. 

évfolyam 

9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés 
2 2 2 2 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 
1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 

Testi és lelki 

egészségre nevelés 
2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 
2 2 2 2 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
2 2 2 2 3 

Médiatudatosságra 

nevelés 
1 1 1 1 1 

Összesen: 22 22 22 22 20 
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5.3. A tematikus csoportfoglalkozások tartalmának témakörönkénti meghatározása 

5.3.1. A tanulás tanítása foglalkozás fejlesztési területei: 

 a tanítási óráktól időtartamban, strukturáltságában eltérő a tanulási-tanítási folyamatot 

kiegészítő „szervezeti” forma –segítséget nyújt a tanuláshoz szükséges pozitív 

hozzáállás kialakításához, fenntartásához 

 figyelembe veszi a tanulók egyéni különbségeit (kreativitás, intelligencia, személyiség, 

kortársi és családi jellemzőket) amelyek a tanulást egyaránt befolyásolhatják 

 pedagógiai felelősségvállalás a diákok fejlődéséért, képességeiknek megfelelő 

elvárások támasztása:  

korrekciós: a tanuló gyenge oldalainak felerősítése/ 

kompenzáló: játékos megoldások, más modalitások, alkalmazása  

 gyakorlás, visszajelzés, útmutatás, ellenőrzés, beszélgetés, bátorítás fenntartása 

 a rendelkezésre álló idő maximális kihasználása, tényleges, tartalmas, hatékony 

munkavégzés szervezése 

 hitelesség, a tanuló felé való pozitív érzelmi odafordulás, meggyőződés, a tanuló 

érzéseinek megértése (empatikusság). 

Cél:  

Nagy jelentősége van az egyénre szabott fejlesztési módszerek elsajátításának, ezzel segítve a 

fejlődést, az eredmények elérését, a hátránnyal küzdők felzárkóztatását, a gyermekek 

tehetségének kibontakoztatását. 

 

5.3.2. Az erkölcsi nevelés foglakozások fejlesztési területei 

 Emberi kapcsolataikban fontossá válik az erkölcsi értékek és az erkölcsi érzékek 

jelenléte 

Cél:  

A diákok ismerjék meg az alapvető erkölcsi normákat, és ezek épüljenek be a mindennapi 

életükbe, tevékenységükbe. Lényeges, hogy az erkölcsi nevelés a napi élet gyakorlatából, 
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tapasztalataiból vegyen példákat, egyben készítsen fel az értékkonfliktusokra és azok 

kezelésére.  

 

5.3.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés foglalkozások fejlesztési területei: 

 Kellő ismeretet nyújt a népi kultúránk értékeiről, történetéről, történelméről, 

hagyományairól a nemzeti és az európai identitás kapcsolatáról. 

 Ismereteket közvetít, a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő 

személyiségeiről. 

 Érdeklődésfelkeltő anyagot ismertet a hazai nemzetiségek kulturális és nyelvi 

sokféleségéről. 

Cél:  

Lehetőség biztosítása, hogy a tanulók elsajátítsák azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az 

egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák a szülőföld megismerését, 

megbecsülését. 

 

5.3.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés foglalkozás fejlesztési területei 

 Ismerje fel jelentőségét a közösségben, az emberi társadalomban. 

 Értse a kötelezettségek és a jogok egymásra gyakorolt hatását.  

Cél: A közösségi tevékenységek gyakorlásával (DÖK) a diákok átélhetik annak jelentőségét, 

hogy mit is jelent a felelős állampolgári részvétel a közügyekben, a közösség és az egyén 

számára egyaránt.  

Ez tágabb értelemben sokat segít a nemzeti öntudat erősítésében, és egyben összhangot teremt 

az egyéni célok és a közösségi jó között. 

 

5.3.5. Az önismeret és a társas kultúra foglalkozás fejlesztési területei: 

 Legyen képes, személyiségjegyeit, tulajdonságait, képességeit felismerni. 

 Értse, hogy tevékenységével tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért. 

 Lássa be, hogy szükség van az alapvető magatartási szabályok betartására. 
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 Életkorának megfelelően legyen képes a társas kommunikációra. 

 Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése. 

Cél:  

A kollégiumi nevelés is elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret alapjai. A közösségi lét, a 

csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a reális énkép és az önértékelés 

kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei. Mód van a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének kialakítására, mások elfogadására.  

Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban. 

 

5.3.6. A családi életre nevelés foglalkozás fejlesztési területei 

 Ismerje a család szerkezetét, működését, valamint a különféle szerepeket és szabályokat 

a családi közösségben. 

 Képességeinek megfelelően ismerje fel és megfelelő módon kezelje, értelmezze a 

családban előforduló különböző konfliktusokat. 

 Ismerje a különféle szerepeket és szabályokat a családban. 

 Ismerje meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a 

párkapcsolatokban. 

Cél: A család, mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a 

fiatalok kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében. A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett 

feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. 

Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség és az erkölcsi értékek kialakítása döntő 

jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van. 

 

5.3.7. Testi és lelki egészségre nevelés foglalkozások fejlesztési területei 

 Legyen tisztában az egészségtudatos életmód jelentőségével. 

 Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás. 

 Ismerje a különféle egészségkárosító szereket és a szenvedélybetegségeket.   
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 Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre kifejtett 

pozitív jelentőségével. 

 Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a szenvedélybetegségeket, és ismerje 

ezek megelőzésének módjait. 

 Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás, az 

egészségtudatos életmód. 

 Legyen tisztában az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt hatásával. 

Cél: Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű a 

fiatalok számára. A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati képességeket 

sajátíthatnak el, olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki 

egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 

A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód kialakításához és 

fejlesztéséhez. 

 

5.3.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség foglalkozás fejlesztési területei 

 Legyen érzékeny mások helyzete iránt.  

 Alakuljon ki az összetartozás érzése. 

 Alakuljon ki segítő magatartás egymás iránt. 

 Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága. 

 Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra. 

 

Cél: Az egymás iránt érzett felelősség segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban.  

 

5.3.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság foglalkozások fejlesztés területei 

 Váljon érzékennyé környezete állapota iránt és képességeihez mérten ismerje meg a 

környezeti sajátosságokat. 

 Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható, 

harmonikus működését, valamint figyeljen a környezete értékeinek megőrzésére.  

 Fejlődjenek ki benne a harmonikus környezet iránti igények, környezetkímélő 

életmódhoz szükséges szokások. 
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 Képességeihez mérten vegyen részt, a környezeti szempontokat is figyelembe véve 

alakítani a kollégium belső és külső környezetét.  

 Részesítse előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat. 

 Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése. 

Cél: A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet 

megóvásának. A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 

 

5.3.10. Pályaorientáció foglalkozások fejlesztési területei 

 Tudatosuljon bennük, hogy a különböző tevékenységek végzésénél fontos a szabályok 

betartása, a pontos feladatvégzés. 

Cél: A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek a tanulói cselekvések révén biztosítja 

a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken.  

 

5.3.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés foglalkozások fejlesztési területei 

 Szerepjátékok, dramatikus játékok során gyakorolja a családi gazdálkodást, a pénzügyi 

lehetőségeket, korlátokat. 

Cél: Betekintést enged a pénz világába, a helyes gazdálkodás alapvető szabályaiba. Az egyéni 

és közösségi érdekek jól összehangolhatók a diák-önkormányzati munka révén.  

 

5.3.12. Médiatudatosságra nevelés foglakozások fejlesztési területei 

 Felkészíti a tanulót a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és 

felhasználásának szabályainak megismerésére 

 Gyakoroltatja a különféle ismeretek hozzájutásának módjait az internetes keresők 

segítségével 

 Bemutatja az internet és játékfüggőség hatásainak súlyos következményeit 

Cél: A diákok nevelésének szempontjából fontos, hogy értsék az új és a hagyományos 

médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát.  
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5.4. A TEMATIKUS FOGLALKOZÁSOK TERVE 

5.4.1. NEVELÉSI TERÜLET: A TANULÁS TANÍTÁSA 

a.) Évfolyam: 1-8  

Időkeret: 4 óra/tanév 

Cél: Tanulási módszerek megismertetése, a megszerzett ismeretek rendszerezése, az ismeretek 

szóbeli és írásbeli megfogalmazásának elsajátítása. 

Fejlesztési követelmények: A megismert tanulási technikák alkalmazása, a tanuló számára 

legmegfelelőbb módszer kiválasztása. Legyen képes szelektálni az ismeretek és információk 

között. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Tanulási módszerek: egyéni tanulás.  Cselekvésbe ágyazott tanulás segítése. 

2 
Tanulási módszerek: tanulás 

közösségben. 

Csoportra szabott cselekvésbe ágyazott 

tanulás segítése.  

3 
Tanulási szokások tudatos alakítása, 

korrekciója 
A megszerzett ismeretanyag ismétlése. 

4 Tanulási szokások rögzítése A megszerzett ismeretanyag elmélyítése.  

 

 

b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Tanulási módszerek megismertetése, a megszerzett ismeretek rendszerezése, az ismeretek 

szóbeli és írásbeli megfogalmazásának elsajátítása. 

Fejlesztési követelmények: A megismert tanulási technikák alkalmazása, a tanuló számára 

legmegfelelőbb módszer kiválasztása. Legyen képes szelektálni az ismeretek és információk 

között. 
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Óra Téma Tevékenység 

1 
Tanulási módszerek, egyéni tanulás, 

tanulás közösségben. 
Cselekvésbe ágyazott tanulás segítése. 

2 
Tanulási szokások tudatos alakítása, 

korrekciója 

A megszerzett ismeretanyag ismétlése, 

elmélyítése. 

 

c.) Évfolyam: 11-12 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: A megszerzett ismeretek értelmezése, rendszerezése. A tanulást segítő eszközök 

használatának elsajátítása. 

Fejlesztési követelmények: Feladatmegoldás során legyen képes alkalmazni a modern 

eszközöket (internet, okos telefon). Legyen képes értelmezni, a megszerzett ismereteket. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Olvasás és szövegértés fejlesztése 
Olvasmányok és történeteken keresztül történő 

szókincs és kifejezés-fejlesztés. 

2 Könyvtár és internet használat 
A könyvtár nyújtotta lehetőségek 

megismertetése. Az internet tudatos használata. 

 

5.4.2. NEVELÉSI TERÜLET: ERKÖLCSI NEVELÉS 

a.) Évfolyam: 1-8 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Kölcsönös tisztelet, helyes attitűd kialakítása. Udvarias viselkedési forma elsajátítása 

Fejlesztési követelmények: Adott szituációban illendő viselkedés elsajátítása. Erkölcsi 

normák tudatos képviselete. 

Óra Téma Tevékenység 

1 
Tulajdoni viszonyok 

megismerése 
Rávilágítás, irányított beszélgetés, helyzetelemzés.  

2 
Felelősség vállalás 

kialakítása.  

Irányított beszélgetés, egy aktuális témában. Szerepjáték, 

mi történt, hogyan kellett volna viselkedni. 
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b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Kölcsönös tisztelet, helyes attitűd kialakítása. Udvarias viselkedési forma elsajátítása 

Fejlesztési követelmények: Adott szituációban illendő viselkedés elsajátítása. Erkölcsi 

normák tudatos képviselete. 

Óra Téma Tevékenység 

1 
Tisztelet egymással és a 

felnőttekkel szemben. 
Szerepjáték, majd irányított beszélgetés.  

2 
Önmagunk és mások 

megismerése, elfogadása 

Irányított beszélgetés, egy aktuális témában. Szerepjáték, 

mi történt, hogyan kellett volna viselkedni. 

 

 

c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Ismerje meg az erkölcs fogalmát, lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát.  

Fejlesztési követelmények: Személyiségfejlesztés. Ismerjék meg önmagukat a tanulók. A 

környezetükhöz való viszony pozitív irányban változzon. 

 

Óra Téma Tevékenység 

1 

Erkölcsi érzék fejlesztése és 

szerepe, kötelesség- és 

felelősségtudat. 

Szerepjáték, majd irányított beszélgetés. 

2 
Mértéktartás, együttérzés, 

segítőkészség 

A mindennapi életből merített erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzetek megbeszélése 
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5.4.3. NEVELÉSI TERÜLET: NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS 

a.) Évfolyam 1-8  

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Nemzeti kultúránk, értékeink megismertetése, a magyarság nemzeti szimbólumai. Helyi 

hagyományok. 

Fejlesztési követelmények: Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös 

értékeket. Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. Váljon nyitottá más 

népek kultúrája iránt. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Közösséghez tartozás. Csoportos beszélgetés,  játékos feladatok. 

2 

Nemzeti, népi kultúránk értékei, 

hagyományai. 

 

Népi játékok, különböző népek zenéjének 

hallgatása, népviseletek megismerése.  

 

b.) Évfolyam 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Nemzeti kultúránk, értékeink megismertetése, a magyarság nemzeti szimbólumai. Helyi 

hagyományok. 

Fejlesztési követelmények: Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös 

értékeket. Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. Váljon nyitottá más 

népek kultúrája iránt. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Magyarság nemzeti szimbólumai 

Filmvetítés. Csoportos megbeszélés, a 

filmben látott történetek megbeszélése.  

Játékos feladatok. 

2 
Híres emberek, a magyar történelem 

jeles személyei. 

Folyóiratok, az internet segítségével híres 

emberek keresése. 
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c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: sajátítsák el azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák a 

szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. 

Fejlesztési követelmények: Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös 

értékeket. Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. 

Óra Téma Tevékenység 

1 A nemzeti és az európai identitás 
Eligazodás Európa térképén, hol találhatók 

magyar nemzetiségek. 

2 Hazai nemzetiségek megismerése 
Közvetlen környezetünkben élő 

nemzetiségek megismerése. 

 

 

5.4.4. NEVELÉSI TERÜLET: ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS 

a.) Évfolyam: 1-8 

Időkeret: 1 óra/tanév 

Cél: Az ország felépítése, működésének megértése 

Fejlesztési követelmények: Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének 

fontosságát 

Óra Téma Tevékenység 

1 Az állampolgárság fogalma, a helyes 

állampolgári viselkedés. 

Filmvetítés. 

 

b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Az ország felépítése, működésének megértése 

Fejlesztési követelmények: Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének 

fontosságát 
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Óra Téma Tevékenység 

1 Az ország közigazgatási felépítése Az állampolgárság fogalma, a helyes 

állampolgári viselkedés. 

2 Felelős állampolgári magatartás Szerepjátékokon keresztül értessük meg a 

cselekvő állampolgári magatartás és a 

törvénytisztelet jelentőségét 

 

c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: A nemzeti öntudat erősítése, összhang teremtése az egyéni és közösségi célok között. 

Fejlesztési követelmények: A kollégiumi diák-önkormányzat jelentősége a kötelezettségek és 

a jogok gyakorlása során. 

Óra Téma Tevékenység 

1 A demokrácia elvei és gyakorlati 

megvalósulása 

A diák-önkormányzati munka értékelése a 

kollégiumi csoportban. 

2 Cselekvő állampolgári magatartás és 

törvénytisztelet 

Vegyen részt a kollégiumi 

diákönkormányzat munkájában egy DÖK 

gyűlés eredményeinek megbeszélése 

 

 

5.4.5. NEVELÉSI TERÜLET: AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA 

FEJLESZTÉSE 

a.) Évfolyam: 1-8 

Időkeret: 1 óra/tanév 

Cél: Reális énkép és az önértékelés kialakítása, mások elfogadása. 

Fejlesztési követelmények: személyiségjegyek, képességek felismerése. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Tulajdonságok 
Külső és belső tulajdonságok megismerése 

és felismerése.  
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b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 1 óra/tanév 

Cél: Reális énkép és az önértékelés kialakítása, mások elfogadása. 

Fejlesztési követelmények: személyiségjegyek, képességek felismerése. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Empátia és mások elfogadása 
Egyéni és közösségi élet szabályainak 

bemutatása szerepjátékon keresztül 

 

 

c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 1 óra/tanév 

Cél: Kulturált közösségi élet kialakítása a kollégiumban 

Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének 

képessége. A helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Társas kommunikáció 
Csoportfoglalkozás a pozitív énkép 

kialakítása érdekében. 

 

 

5.4.6. NEVELÉSI TERÜLET: A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 

a.) Évfolyam:1-8 

Időkeret: 1 óra/tanév 

Cél: Kiegyensúlyozott személyiségfejlődés, a családi mikrokörnyezeten keresztül a 

szocializáció segítése 

Fejlesztési követelmények: Ismerje a család szerkezetét, működését, alapfunkcióit. Megfelelő 

módon tudja kezelni, értelmezni a családban előforduló különböző konfliktusokat 
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Óra Téma Tevékenység 

1 A család szerepe, jelentősége 
Példákon keresztül mutassuk be, hogy a 

családi élet színtere a családi otthon. 

 

b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Kiegyensúlyozott személyiségfejlődés, a családi mikrokörnyezeten keresztül a 

szocializáció segítése 

Fejlesztési követelmények: Ismerje a család szerkezetét, működését, alapfunkcióit. Megfelelő 

módon tudja kezelni, értelmezni a családban előforduló különböző konfliktusokat 

Óra Téma Tevékenység 

1 A család szerkezete 

Családmodellek bemutatása 

beszélgetéseken keresztül saját 

tapasztalatok alapján. 

2 Konfliktusok a családban 

Szerepjátékon keresztül mutassuk be a 

családban előforduló konfliktusokat és 

kezelésük módját. 

 

c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 3 óra/tanév 

Cél: A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatok szerepe. Egymás tisztelete, a másik iránt érzett 

felelősség, a helyes szexuális kultúra kialakítása. 

Fejlesztési követelmények: Lehetőségekhez képest a helyes párkapcsolat fontossága. Ismerje 

meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a párkapcsolatokban. 

 

Óra Téma Tevékenység 

1 
Együttműködés és felelősségvállalás a 

családban 

Idős családtagokkal való kapcsolattartás, 

együttműködés és támogatásuk 
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fontosságát. (Film vagy dokumentumfilm 

megtekintése, szerepjáték) 

2 Társas kapcsolati kultúra 
A helyes szexuális kultúra jellemzői – 

szerepjáték, csoportos beszélgetések. 

3 Társas együttlét 
Modern fogamzásgátlók bemutatása, 

kiscsoportos, egyéni beszélgetés 

 

5.4.7. NEVELÉSI TERÜLET: TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS 

a.) Évfolyam: 1-8 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, gyakorlati képességek, szokások 

elsajátítása 

Fejlesztési követelmények: Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és 

a testmozgás. Ismerje a különféle egészségkárosító szereket és a szenvedélybetegségek hatásait. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Egészséges életmód és életvitel. Egészséges táplálkozás, ételpiramis készítése. 

2 Prevenció, egészségmegőrzés Mentálhigiénia fontosságának megismerése.  

 

b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, gyakorlati képességek, szokások 

elsajátítása 

Fejlesztési követelmények: Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és 

a testmozgás. Ismerje a különféle egészségkárosító szereket és a szenvedélybetegségek hatásait. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Egészséges életmód és sport 
Különböző sportágak és sporttevékenységek 

megismerése, bemutatása. 

2 Prevenció, egészségmegőrzés A káros szenvedélyek, szokások, veszélyei. 
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c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, gyakorlati képességek, szokások 

elsajátítása 

Fejlesztési követelmények: Legyen tisztában az egészség, a sport és a lelki élet egymásra 

gyakorolt hatásával. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Testi egészség 
A működő emberi test (film, előadás, 

bemutató) 

2 
A sport hatása a lelki egyensúly 

megteremtésében és megőrzésében 

A rendszeres testmozgás és az 

egészségtudatosság kapcsolata. Élsportoló, 

mint példakép. 

 

 

5.4.8. NEVELÉSI TERÜLET: FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT, 

ÖNKÉNTESSÉG 

a.) Évfolyam: 1-8 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Egymás segítésének szükségessége. 

Fejlesztési követelmények: Legyen érzékeny mások helyzete iránt. Alakuljon ki az 

összetartozás érzése. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Felelősségvállalás 
Folyamatos pozitív megerősítés. Mesék 

feldolgozása.  

2 Felelősségvállalás a gyakorlatban Növénygondozás. 

 

b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 
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Cél: Egymás segítésének szükségessége. 

Fejlesztési követelmények: Legyen érzékeny mások helyzete iránt. Alakuljon ki az 

összetartozás érzése. 

Óra Téma Tevékenység 

1 
Társadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás 

Szolidaritás egymás iránt, különbözőségek 

bemutatása.. 

2 Önkéntes feladatvállalás másokért 
A segítő magatartás kifejlesztése gyakorlati 

tevékenységen keresztül. 

 

c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 1 óra/tanév 

Cél: Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése a személyiségbe. 

Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki az összetartozás érzése. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Összetartás és együttérzés Közösségért (kollégium, település) végzett munka 

 

 

5.4.9. NEVELÉSI TERÜLET: PÁLYAORIENTÁCIÓ 

a.) Évfolyam: 1-8 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Megtalálják későbbi helyüket a mindennapi életben, a társadalomban.. 

Fejlesztési követelmények: A személyiség valamint a képességek és az adottságok 

összehangolása 

Óra Téma Tevékenység 

1 Ismerkedés a szakmákkal Beszélgetés, szerepjáték. 

2 Ismerkedés a szakmákkal Műhelylátogatások. 
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b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Megtalálják későbbi helyüket a mindennapi életben, a társadalomban 

Fejlesztési követelmények: A személyiség valamint a képességek és az adottságok 

összehangolása 

Óra Téma Tevékenység 

1 Tevékenységek és szakmák jellemzői Szakmák bemutatása. 

2 Különféle munkaterületek bemutatása. Munkahely, műhelylátogatás. 

 

c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: Lehetőségekhez képest lássa meg a különbséget az egyes pályák szakmai elvárásai között. 

Fejlesztési követelmények: Legyen képes megérteni, értelmezni a munkahelyi elvárásokat, 

feladatokat. 

Óra Téma Tevékenység 

1 
Speciális továbbtanulási 

lehetőségek 

Bemutatkozás, eligazodás a munkahelyen, főnök 

– beosztott viszony megismerése. Szerepjáték. 

2 A munka világa és jellemzői 
Felkészítés a speciális szakiskolai képzésre – 

beszélgetés, bemutatás, munkahelyek látogatása. 

 

 

5.4.10. NEVELÉSI TERÜLET: FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

a.) Évfolyam: 1-8 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: A természeti környezetért érzett felelősség alakítása. Természeti erőforrások 

használatának ismertetése 

Fejlesztési követelmények: A környezet sajátosságainak megismerésére.  

Óra Téma Tevékenység 
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1 Szűkebb környezetünk megismerés 
Tanulmányi kirándulások a szűkebb 

környezetben.  

2 Hulladékgyűjtés szabályai 
Példamutatás, bekapcsolódás a 

hulladékgyűjtés folyamatába.  

 

b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: A természeti környezetért érzett felelősség alakítása. Természeti erőforrások 

használatának ismertetése 

Fejlesztési követelmények: A környezet sajátosságainak megismerésére.  

Óra Téma Tevékenység 

1 
A környezetre káros anyagok és 

tevékenységek 

A szűkebb környezet káros anyagainak és 

tevékenységeinek felismerése 

2 
Újrahasznosítható anyagok 

felhasználhatósága 
Szelektív hulladékgyűjtés jelentősége. 

 

c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 2 óra/tanév 

  

Cél: Az erőforrások tudatos, takarékos felhasználásának elsajátítása 

 

Fejlesztési követelmények: Személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat 

részesítse előnyben. 

 

Óra Téma Tevékenység 

1 Természeti kincseink védelme 
Miként tudunk segíteni a környezetünk 

megóvásában?   

2 
Gondolkodj globálisan, cselekedj 

lokálisan 
Csoportos, egyéni beszélgetés 
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5.4.11. NEVELÉSI TERÜLET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS 

a.) Évfolyam: 1-8 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismertetése.  

 

Fejlesztési követelmények: Családi gazdálkodás. 

 

Óra Téma Tevékenység 

1 Munka, kereset, pénz Fogalmakkal való ismerkedés. 

2 
Pénzzel való gazdálkodás, a 

„zsebpénz” fogalma 

A pénzbeosztás fontossága és gyakorlata 

szerepjátékokon keresztül.  

 

b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 2 óra/tanév 

Cél: A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismertetése.  

 

Fejlesztési követelmények: Családi gazdálkodás. 

 

Óra Téma Tevékenység 

1 
A család gazdaság 

működésének alapjai 

Költségvetés készítése –zsebpénz beosztása. 

Szerepjáték, 

2 A családi gazdálkodás A családi gazdálkodás bemutatása 

 

c.) Évfolyam: 11 - 12 

Időkeret: 3 óra/tanév 

Cél: Döntés és a felelősség fontossága. 

Fejlesztési követelmények: Társadalmi, gazdasági problémák megismerése. A 

kockázatvállalás fontossága és veszélyei. 

Óra Téma Tevékenység 

1 Munka, fogyasztás és gazdálkodás 
Munkával szerzett jövedelem és az ebből 

finanszírozható javak, szolgáltatások. 
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2 Pénzkezelés technikái Banki, postai műveleteket 

3 Pénzkezelés a mindennapokban. Vásárlás, pénzbeosztás 

 

 

5.4.12. NEVELÉSI TERÜLET: MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS 

a.) Évfolyam: 1-8 

Időkeret: 1 óra/tanév 

Cél: A társadalom és a média kölcsönös kapcsolatának megismerése. 

Fejlesztési követelmények: Ismerje a reklám szerepét. 

Óra Téma Tevékenység 

1 
A médiatudatos felhasználás 

kialakítása.  

Korosztályoknak megfelelő internetes és 

médiatartalom bemutatása.  

 

b.) Évfolyam: 9-10 

Időkeret: 1 óra/tanév 

Cél: A társadalom és a média kölcsönös kapcsolatának megismerése. 

Fejlesztési követelmények: Ismerje a reklám szerepét. 

Óra Téma Tevékenység 

1 
A reklám és a fogyasztás 

összefüggése 

Reklámok céljainak, hatásainak bemutatása 

különféle (pozitív és negatív) példákon keresztül. 

 

 

c.) Évfolyam: 11 – 12 

Időkeret: 1 óra/tanév 

Cél: Médiatudatosság, kritikai beállítódás kialakítása. 

Fejlesztési követelmények: Tanulja meg képességeihez mérten használni a számítógép és 

egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. 
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Óra Téma Tevékenység 

1 
Az internet használatának szabályai, a 

helyes etikai magatartás és felelősség 

Az elektronikus médiák (internetes 

ismeretterjesztő oldalak, tablet, stb.) 

használatának gyakorlása. 

 

 

6. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK 

A kollégiumi élet körülményeit, a ránk bízott gyermekek védelmét az iskolai dokumentumok 

szabályozzák. 

Intézményi szinten a feladatokat munkaköri megbízással látja el a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős. Feladata a szülőkkel való kapcsolattartáson kívül a gyermekjóléti szolgálatokkal és 

gyámhivatalokkal kapcsolatos ügyintézés is, valamint a családlátogatások és a prevenció. 

Segítő, óvó-védő és tanácsadó munkáját kiegészítik a pénteki hazaadás során a nevelőtanárok 

szülőkkel való találkozási lehetőségei, a szülői értekezletek és a fogadóórák. 

 

7. A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI 

Kollégiumunkban immár hagyománnyá vált, hogy megemlékezünk az állami, egyházi illetve 

családi ünnepekről. A munkaközösség megtervezi a tanévre szóló ünnepekhez és egyéb jeles 

napokhoz kötődő programokat. /Kalendárium/ Fontosnak tartjuk a hagyományápolást is, ezért 

tanév elején összegyűjtjük a friss ötleteket, ezzel bővítjük a repertoárt. A gyermekek 

izgalommal várják a színes programokat. A munkaközösségünk tagjai folyamatos 

továbbképzéssel frissítik szakmai ismereteiket, ezzel is növelve programjaink színvonalát. 

 

8. ISKOLÁVAL, SZÜLŐVEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

FORMÁI, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és a Házirend meghatározza és részletezi a 

lehetőségeket.  

A kollégiumi kapcsolatrendszer területén fontosak a kapcsolatok, amelyek a következők: 
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Belső kapcsolatok 

 gyermekek egymás közötti, 

 gyermekek és felnőttek, 

 különböző munkaköröket betöltő felnőttek kapcsolatai. 

 

Külső kapcsolatok: 

 gyermekek és a többi szülő, 

 munkavállalók és szülők, 

 intézmények, szervezetek, alapítványok képviselőivel fenntartott kapcsolatok. 

 

A kollégiumi élet szempontjából meghatározó a felelősök szervező tevékenysége. Munkájuk 

során a kapcsolatkialakítás, kapcsolatfenntartás és a kapcsolat megszüntetésének alapelve a 

gyermekek érdekeinek szem előtt tartása. A kapcsolatok hivatalos formái az ünnepségek, 

közösségi rendezvények, jeles napok gyermekmegmozdulásai, a versenyek, szemlék, 

bemutatók tartása, az értekezletek, fogadóórák rendezése, munkahelyteremtés, szabadidős 

tevékenységek szervezése, táboroztatások, kirándulások tartása. A szoros és napi kapcsolat 

működtetését gyermekeink érdekében szükségesnek tartjuk. A támogató, építő vagy korrigáló 

és tevékenységünket módosító kapcsolatok lehetővé teszik a gyerekek integrációját a 

társadalomba. 

Tanulóink eredményesebb nevelése-oktatása érdekében fontosnak tartjuk a szülőkkel szoros és 

rendszeres párbeszéd kialakítását. A közös nevelőmunka akkor lehet sikeres, ha a tanuló, a 

szülő és a nevelő közötti kapcsolat megfelelő. 

 

A kapcsolattartás lehetőségei: 

 szülői értekezletek, fogadóórák 

 személyes beszélgetések, családlátogatás 

 nyíltnapok 

 szülők részvétele az iskolai rendezvényeken, tanulmányi kirándulások 

 telefon és e-mailen történő kapcsolattartás 

 fentieken kívül a szülők „Szülői Munkaközösséget” hozhatnak létre 
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9. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK  

A kollégiumban kilenc lakóegységben történik a tanulók elhelyezése. A lakóegységek 

egyenként tíz férőhelyesek, konyhával, fürdővel, társalgóval, ügyeleti szobával felszereltek. 

A kollégiumi gyermekek igénybe vehetik a tornaterem, az uszoda, az udvar, a kápolna, az 

étkező helyiségeit, szolgáltatásait. Tanulási és szabadidős tevékenységeiket speciális eszközök 

segítik. 

A lakóegységekben a gyermekeknek otthonszerű környezetet biztosítunk a törvényeknek és a 

helyi adottságoknak megfelelő módon, igyekezve a minél magasabb színvonal elérésére és a 

családias élettér megteremtésére.  

Az ügyeleti szoba a nevelői teendők és az éjszakai ügyeleti szolgálat ellátására alkalmas. E 

helyszín alkalmas a rövid idejű megbeszélések tartására is.  

A társalgó alkalmas a közösségi összejövetelek rendezésére.  

A kollégiumi foglalkozások a délelőtti gyógypedagógiai tevékenységek helyszínén kezdődnek, 

itt osztálybontásban töltik délutánjaikat a gyerekek.  

A kollégiumi foglalkozások délután a lakóegységekben folytatódnak. 

A kollégium működését biztosító berendezési tárgyak a helyiségekben kifüggesztett leltár 

szerintiek. Állapotuk megőrzéséért az ott dolgozók felelősek. 

A kollégiumi felszerelési tárgyak, az álló- és fogyóeszközök szakszerű használatáért, a tűz- és 

munkavédelmi szabályok betartásáért és betartatásáért a velük dolgozó felnőttek felelősek. 
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1. Jogszabályi háttér  

  

A program készítése során az alábbi törvényi előírásokat és dokumentumokat vettük 

figyelembe:  

A gyermekotthoni ellátást igénylő gyermekek érdekében:  

 1997. évi XXXI. törvény (és annak módosításai) a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról,  

 1998. évi XXVI. törvény (és annak módosítása) a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőség biztosításáról,  

 2011.évi CXC. törvény a köznevelésről,  

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, 

 

Az intézményben foglalkoztatott felnőttek alkalmazásának feltételei:  

 1992. évi XXII. törvény (és annak módosításai) a Munkatörvénykönyvről,  

 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt. és annak módosításai) a közalkalmazottak 

jogállásáról,  

 20/2012 évi (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 326/2013. évi (VIII.31. ) Korm. Rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 

Helyi szabályozók:  

 Alapító Okirat,  

 Szervezeti és Működési Szabályzat,  

 Kollektív Szerződés,  

 Nevelési és Pedagógiai Program,  

 Házirend.  

  

A program készítése során figyelembe vettük a fogyatékos gyermekek nevelésének irányelveit, 

a gyermekek különleges nevelési szükségleteit, hagyományainkat, valamint helyi 

lehetőségeinket. 

 

 

3. Gyermekvédelmi szakellátás  

  

3.1. A gyermekotthonban való elhelyezés  
  

A gyermekotthonban való elhelyezés a lakcím szerint illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői Bizottság és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) elhelyezési 

javaslatát követően minden esetben a lakcím szerinti illetékes gyámhivatal elhelyező határozata 

alapján történik. Az otthonban a gyermekvédelmi szakellátás keretén belül 40 fő teljes körű 

otthont nyújtó ellátása valósul meg 3 éves kortól 23 éves korig. A 18 év alatti gyermekek 

törvényes képviseletét a gyámhivatal által kirendelt gyermekvédelmi gyámok látják el. A 18 

évet betöltött fiatal felnőttek törvényes képviseletét a kirendelt gondnok látja el.   
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3.2. Személyi feltételek  
 

A gyermekotthon szakellátói létszáma, valamint az alkalmazottak képesítése megfelel a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) sz. NM 

rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben előírtaknak.  

  

A felnőttek feladata olyan családias légkör kialakítása, amelyben a gyermekek egyéniségüknek 

megfelelően fejlődhetnek, lehetőséget kapnak a kapcsolatteremtésre, a „külső világ” tevékeny 

megismerésére. 

  

Az intézmény gyermekotthoni csoportjaiban a személyi feltételek kialakítása során törekedni 

kell arra, hogy a gyermekekkel foglalkozó alkalmazottak  

 Egymást kiegészítő személyiségű munkatársak legyenek, 

 Képesek legyenek a szakmai program és az egységes nevelési szemlélet 

kialakítására, következetes betartására,  

 Ismerjék a gyermekotthon céljait, törekvéseit, fejlesztési lehetőségeit,  

 Képesek legyenek a konstruktív és felelősségteljes gondozásra, ennek érdekében 

rendelkezzenek megfelelő elméleti tájékozottsággal.  

 Legyenek tudatában, hogy különleges szükségletű értelmileg akadályozott - sok 

esetben – nehezen kezelhető növendékekkel foglalkoznak.  

 Tudjanak bizalommal, méltósággal a gyermekhez viszonyulni, „értsenek a gyermek 

nyelvén”, „találják meg hozzájuk a kulcsot”. Tiszteljék őket és jogaikat.  

 Munkakörüknek megfelelően ismerjék minden gondozott gyermek esetében a 

javasolt bánásmódot, a várható problémákat és több lehetőséget magába foglaló 

problémamegoldásokat.  

 

A dolgozók szakmai munkájuk megkezdése előtt a hatékonyabb munkavégzés érdekében 

megismerkednek az otthon működésével, pedagógiai módszereivel és tanulmányozzák a 

gyermekotthonban folyó nevelő tevékenység rendszerét. Betekintést nyernek az otthon 

szervezeti struktúrájába, ami segítséget nyújt ahhoz, hogy a gyermekotthon szervesen 

illeszkedjen a komplex intézményi környezetbe 

 

Dolgozói munkakörök:  

 1 fő gyermekotthoni igazgatóhelyettes,  

 8 fő nevelőtanár,  

 1 fő pszichológus,  

 1 fő fejlesztő pedagógus,  

 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző,  

 1 fő gyermekvédelmi asszisztens,  

 28 fő gyermekfelügyelő.  

 

A gyermekotthon dolgozóinak kiválasztásakor kiemelt jelentőségű szempontok:  

 Önéletrajz benyújtása,  

 A munkakörhöz szükséges iskolai végzettséget igazoló dokumentumok benyújtása,   

 Személyes interjú: - empátia készség, - szakmai elhivatottság, - rugalmasság, 

öntevékenység, - szakmai tapasztalat, - önképzési igény,  

 Erkölcsi bizonyítvány benyújtása,  
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 Próba napon, napokon való részvétel a gyermekcsoportban, ennek értékelése,  

 Munka alkalmassági, egészségügyi vizsgálaton való részvétel.  

  

A munkaköri leírást az alkalmazás előtt kézhez kapják a jelentkezők. A munkaköri alkalmasság 

elbírálása és az alkalmassági bizonyítása érdekében 4 hónap próbaidő áll a jelentkező és a 

munkáltató rendelkezésére. 

 

3.3. Tárgyi feltételek  
 

Az ingatlan elhelyezkedése, adottságai, infrastruktúra: Épületegyüttesünk tömegközlekedéssel 

is jól megközelíthető óbudai részen található. A gyermekotthon lakóegységei illetve 

gyermekotthoni pszichológus irodája a hozzáépített épület 4-5. szintjén kaptak helyet. A 

gyermekotthon működéséhez az 1997. évi XXXI. törvény által előírt feltételek biztosítottak.  

  

Lakóterek kialakítása:  

A 2008/2009-es tanévtől a San Marco utcai ingatlanban 5 lakóegységben került elhelyezésre a 

gyermekotthon. Lakóegységenként 3 hálószoba, 1 amerikai konyhás nappali, 1 nevelői szoba, 

fürdőszoba, WC került kialakításra. A lakóegységek egyenként 90 m² alapterületűek, klíma 

berendezéssel ellátottak.  

 

A lakásotthonok berendezési tárgyai és felszereltsége a szükségleteknek megfelelőek. 

 

4. Szakmai munka  

A gyermekotthon többcélú intézmény részeként működik, így a gyermekek/fiatalok 

intézményen belül járnak gyógypedagógiai óvodába, általános iskolába, készségfejlesztő 

iskolába; helyben kapják meg a képességeiknek megfelelő, egyénre szabott komplex 

gyógypedagógiai ellátást. Ezáltal teljes körű fejlesztés tudunk biztosítani növendékeink 

számára: korai fejlesztés, logopédia, gyógytestnevelés, úszás, kutyaterápia, művészetterápia, 

zeneterápia, versenysportok. 

  

Az értelmileg akadályozott gyermekek ideiglenes hatályú befogadását, nevelésbe vett 

értelmileg akadályozott gyerekek otthont nyújtó ellátását biztosítjuk, továbbá a tanulmányaikat 

nappali tagozaton folytató fiatalok felnőtt életre való felkészítését. Alaptevékenységünk, hogy 

tudatosan tervezett és szervezett pedagógiai munkával biztosítsuk és elősegítsük gyermekeink 

személyiségfejlődését.   

 

A gyermekotthonban élő gyermekek speciális nevelési lehetőségei komplex fejlesztő 

tevékenységet igényelnek. Ennek érdekében, nevelőtanárok foglalkoznak délután a 

gyermekekkel, mely biztosítja a gyermekvédelmi törvény előírásainak betartását, hangsúlyozza 

a gondozási feladatok ellátása mellett az intézményi nevelés pedagógiai fontosságát. A 

gyermekotthoni gondozási és pedagógiai munka célja, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő gyermekek és fiatalok számára családias légkört és teljes körű otthont nyújtó ellátást 

biztosítson.    

 

További célok:  

 Viselkedési formák elsajátítása,  

 Erkölcsi és etikai normák megismerése,  

 Identitásuk kialakítása és elsajátítása,  

 Differenciált bánásmód, egyéni fejlesztés érvényesítése,  
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 Higiéniás szokások kialakítása,  

 Egészséges napirend (nyugodt, derűs légkör) biztosítása,  

 A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló igény kialakítása,  

 Megelőzés (prevenció) a gyermekvédelmi munka keretében,  

 Az önálló életvitel megközelítése.  

  

Feladatok:  

 A napi életvitel egyénre szabott anyagi és érzelmi szükségleteinek biztosítása,  

 A gyermek családi, rokoni kapcsolattartása, melyet a nevelőtanár, a pszichológus és 

gyermekvédelmi ügyintéző kísér figyelemmel és erősít,  

 Személyes pozitív nevelő példával a helyes viselkedési formák erősítése,  

 Egyéni fejlesztési tervek készítése a differenciált bánásmód lehetőségeinek 

figyelembevételével,  

 A havi zsebpénz kezelése a nevelőtanárok által, a "Zsebpénz nyilvántartás" szabályai 

szerint, melyet a gyermek igényeinek megfelelően, számla ellenében költenek el,  

 Egészséges napirend biztosítása,  

 Tanítási órán kívül, hétvégeken és szünidőben változatos szabadidős tevékenységi 

formák szervezése (kulturális programok, kirándulások, nyári táborok szervezése).  

 

Módszerek:  

A koruk és állapotuk miatt különleges ellátást igénylő gyermekek gyermekotthoni nevelése 

során olyan szituációkat kell létrehozni, mely a különböző képességcsoportok egyéni 

képességek fejlesztésén keresztül fejleszti a gyermek személyiségét. Az életkornak megfelelő 

begyakorlott szokásrendszerek kialakításával az élményalapú, tevékenység-központú, 

interaktív módszerek (játékok, szabadidős tevékenységek, kreatív tevékenységek, társas 

tevékenységek, művészi kifejezés eszközeinek használata) sokoldalú alkalmazásával kell a 

nevelési feladatokat megvalósítani. 

 

4.1. Teljes körű ellátás  
 

Gondoskodnunk kell növendékeink biztonságáról, az iskolai előmenetelükről, személyiségük 

korrekciójáról. A gyermekotthon komplex személyiségfejlesztés keretében gondozási, 

nevelési, tanulást segítő és szabadidős tevékenységet lát el.  

 Ruházati ellátás:  

A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat biztosítása mindenkor az erre vonatkozó 

hatályos jogszabályi előírások szerint történik.  

 Zsebpénzellátás:  

A teljes körű ellátás részeként nyújtott zsebpénz mértéke, kifizetésének rendszeressége, módja 

mindenkor az erre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint történik.  

 Személyi higiénia:  

A személyi higiénia biztosítása, valamint a textíliával való ellátás keretében gyermekenként 

biztosítjuk a tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, tisztálkodási és testápolási 

szereket.  

 Egészségügyi ellátás:  

A gyermekek egészségügyi ellátását 1 intézményi gyermekorvos és 5 nővér látja el. A 

gyermekorvos heti rendszerességgel, illetve szükség esetén a Heim Pál, a Bethesda, a Madarász 

Gyermekkórház, illetve a János Kórház szakorvosi rendeléseit vesszük igénybe. Az aktuális, 

kötelező védőoltásokat az intézményben kapják meg gondozottjaink. A pszichésen sérült 

növendékeinkkel való foglalkozást pszichiáter alkalmazásával biztosítjuk. 
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 Étkezés:  

Az étkeztetés a mindenkor az erre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 

történik. Az egészségi állapotuk miatt speciális élelmezésre utalt gyermekek ellátását a 

dietetikus felügyelete mellett a saját konyhánk biztosítja.  

 Fejlesztő tevékenység: 

 Növendékeink számára az egyéni gondozási nevelési tervek, illetve a nevelőtanárok 

munkaterve tartalmazzák a személyre szabott nevelési, fejlesztési feladatokat beépítve, nagy 

hangsúlyt kap az egészséges életmódra és környezettudatos életvitelre nevelés.  

 Szabadidős foglalkozások: 

 Cél a szabadidő hasznos, motiváltságon alapuló eltöltése és a gyermek meglévő képességeinek 

kibontakoztatása. Növendékeink szívesen látogatják a színházi előadásokat, szabadtéri 

programokat, melyeket szervezett formában felnőtt kísérettel biztosítunk számukra. 

Szabadidejüknek hasznos eltöltése érdekében gondoskodunk a kulturálódáshoz, sportoláshoz 

szükséges eszközökről.   

A szabadidős tevékenységek között szerepel:  

Mesekönyvet nézegetnek, társasjátékoznak, TV-t, videót néznek, személyes holmijukat 

rendezgetik. Naponta udvari játékokkal töltenek egy-egy órát. Esetenként ellátogatnak egy-egy 

múzeumba, kiállításra, részt vesznek bábszínházi előadásokon, megtekintenek egy-egy 

mesefilmet. Rendszeresen tartanak születésnapi társas összejöveteleket. Nyaranta minden 

gyermek eljut 2 táborba. 

 

4.2. Egyéni gondozási- nevelési tervek  
  

A gyermekotthonban elhelyezett nevelésbe vett gyermek érkezését követően nyilvántartásba 

kerül, a Központi Elektronikus Nyilvántartó Rendszer alapján, majd a befogadó nyilatkozattal 

jelzést küldünk a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat felé.   

  

A gyámhivatali határozat és a gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslatának megfelelően a 

nevelőtanár, a gyermekvédelmi gyám, a pszichológus a gyermekvédelmi ügyintéző 

közreműködésével elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet. A terv a nevelőtanár 

munkatervének alapja. A terv tartalmazza a gyermekkel kapcsolatos fejlesztendő területeket, 

konkrét feladatokat és konkrét felelősöket megjelölve. A terv, a gyámhivatal részére 

továbbításra kerül, a továbbiakban az lesz a helyzetértékelések kiindulópontja, melyet a 

gyámhivatal félévente, évente kérhet a nevelésbe vétel felülvizsgálatához. 

 

4.3. Egészséges életmódra való nevelés  
 

Személyes példamutatással igyekszünk a gyerekek részére biztosítani az egészséges életmódra 

való nevelést. Az iskolai tornaórán túl is fontosnak tartjuk a gyerekek mindennapos mozgását. 

Cél a sport, a mozgást igénylő szabadidős tevékenységek megszerettetése és művelése. Az 

intézményi adottságok ezt a célkitűzést segítik, mivel rendelkezésünkre áll jól felszerelt 

tornaterem, tanuszoda, külső sportpálya.  A gyerekek mind az iskolai szakkörök keretében, 

mind a gyermekotthonos programok kapcsán gyakran járnak kirándulni, túrázni, ahol óriási 

élményeket szerezhetnek. A mozgáson túl, odafigyelünk a gyerekek helyes táplálkozására is, 

figyelembe véve, hogy a gyerekek közül többen valamilyen más, eltérő étrenden, diétán van. 

 

4.4. Környezeti nevelés  
A gyermekotthon, mint az intézmény egyik szervezeti egysége, magára kötelezőnek veszi az 

ÖKOCSALI programban való aktív részvételt. A munkaterv egyik fő feladata a 
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környezettudatos nevelés, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás megismerését, 

gyakorlását.   

  

5. A gyermekotthon kapcsolatai  

  

5.1. Belső kapcsolatrendszer  
 

Az intézmény többcélú, különböző feladatokat ellátó, összetett, közszolgálatot ellátó 

intézmény. A különböző szakmai egységek napi szinten kapcsolatban vannak egymással. A 

gyermekotthonból a kollégák, mind a gyermekfelügyelők, mind a nevelőtanárok 

együttműködnek az óvodával, iskolával. Akár a mentális állapot, akár az egészségügyi helyzet 

miatt elengedhetetlen a kommunikáció. Napi szinten, esetenként egy-egy gyermek esetében 

indokolt az esetmegbeszélő konferencián találkoznak az érintettek.  

  

5.2. Külső kapcsolatrendszer  
A gyermekotthon feladatai ellátása érdekében folyamatos kapcsolatot tart: 

  Fenntartóval, 

  Működtetővel, 

  A kerületi gyámhivatalokkal, 

  A területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, 

  A gyermekjóléti szolgálatokkal, 

  A gondozott gyermek és fiatal hozzátartozóival, 

  Társintézményekkel. 

 

Törekszünk arra, hogy munkánkhoz támogatókat nyerjünk meg, olyan magánszemélyek, 

gazdasági társulások köréből, akik segíteni tudják az otthonban folyó gondozó-nevelő munkát 

és javítani a működés feltételeit.  

  

Ma már társadalmunkban is van nyomás a másság elfogadására irányuló szemléletet segítő 

programok kidolgozására. Az intézménynek saját kezdeményezései is vannak a területen, 

ugyanakkor különböző oktatási intézmények, szervezetek által létrehozott alkalmankénti és 

folyamatosan működő projektekben is részt veszünk.  

 

Az egyik ilyen évek óta tartó program, a Kapcsolda. A programot Szalay Krisztina 

színművésznő álmodta meg és hozta létre 2007-ben. Ma már országos hálózattá alakult, több 

mint 50 iskola vesz részt benne. A III. kerületben öt intézmény vesz részt benne. Az Óbudai 

Gimnázium, intézményünk III. kerületbe költözése után, 2009-ben vette fel velünk a 

kapcsolatot, majd a III. kerületi iskolák közül még hárman csatlakoztak (Árpád Gimnázium, 

Veres Péter Gimnázium, Keve utcai Általános Iskola).  Kialakultak szokások, melyik 

intézmény szervezi a karácsonyi, a farsangi találkozót. A tanév során minden intézmény 

vendégül látja a többieket. Barátságok alakultak a gimnazisták és a mi gyermekeink között, 

külön-külön is átlátogatnak, míg a mi gyermekeink már keresik barátjukat egy-egy program 

alkalmával. A kitűnő szervezés eredményeként a program újra meg újra célt ér, mindkét félnek 

csodálatos élményt jelent. A jól felkészült gimnáziumi tanulók megtapasztalhatják az értelmileg 

akadályozott gyermekkel való találkozás, foglalkozás érdekességét, csodáját. Növendékeink 

átélhetik, a számukra ismeretlen fogalom, az integráció élményét, és hatalmas szeretettel 

emlékeznek ezekre a szép délutánokra.   
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Intézményünk több civil szervezettel, intézménnyel, céggel tartja a kapcsolatot. Vannak, 

akikkel egész évben folyamatos kapcsolattartás működik, azonban többük így karácsony 

tájékán keres, látogat meg bennünket. Ezek a kapcsolatok az intézmény támogatásában 

mutatkoznak meg. Egy angol hölgyklub támogatja a karácsonyi ünnepséget a 

gyermekotthonban, mégpedig személyre szabott igényfelmérést követően, névre szólóan 

készítik el karácsonyi ajándékukat. Mivel a szervezet vezetőit meghívtuk, és amit tapasztaltak 

az intézményben, az tetszett nekik, így szinte minden évben támogatják az intézményt egy-egy 

nagyobb beruházással is, pl. külső kerti bútor, világjáték (pszichológiai játékdiagnosztikai 

eszköz) megvásárlásával.  

 

Az érettségi bizonyítvány kiadásához kötelezővé tett közösségi szociális munka keretében több 

középiskolával kerülünk kapcsolatba. Ez nagyon nagy előre lépés a másság elfogadásának 

érdekében, eddig csupa jó tapasztalatokat szereztünk, a szolgálatot teljesítők közül akad, aki 

később önkéntesként visszatér az intézménybe.  

  

 

5.3. Szülőkkel való kapcsolattartás  
  

A gyermekotthonban elhelyezésre kerülő nevelésbe vett gyerekek egy része semmilyen vér 

szerinti, rokoni kapcsolattal nem rendelkezik. Van, aki részére a gyámhivatali határozatban 

megállapításra kerül a folyamatos és időszakos kapcsolattartás lehetősége, ugyanakkor nem 

minden hozzátartozó él a határozatban adta lehetőségekkel.  

  

Az intézményben dolgozó szakemberek egy gyermek elhelyezése kapcsán fontosnak tartják a 

szülővel való kapcsolat felvételt, hiszen a gyermek ellátása miatt elengedhetetlen a környezete 

és kapcsolatainak feltérképezése.   

  

Igyekszünk a szülőket minél több programra meghívni az intézménybe, lássák gyermekük 

fejlődését, érezzék a kapcsolattartás fontosságát, súlyosságát.   

 

 

6. Minőségbiztosítás  

Az eredményes szakmai munka végzése tekintetében fontos a kollégák továbbképzése, 

különösen a pedagógus életpálya modell bevezetése miatt, továbbá, hogy a pedagógusmunkát 

segítő gyermekfelügyelők részesüljenek mind a gyermekek ellátását segítő gondozást érintő 

továbbképzésben, mind a gyermekvédelmi szakellátás rendszerének mélyebb megismerésére.   

  

Házi továbbképzéseket szervezünk az erre vonatkozó ismeretek átadására, bővítésére, 

melyeket különböző időpontban hirdetünk meg, annak érdekében, hogy mind az éjszaka, 

mind a nappal szolgálatot teljesítő kolléga számára elérhető legyen.  

  

A pontos munkavégzéshez elengedhetetlen a kollégák részére a nagyon pontos feladat-

meghatározás, ennek érdekében a kollégák részére átdolgozásra kerültek a munkaköri 

leírások. 
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A GYERMEKOTTHON NAPIRENDJE  

  

 Hétköznap  Hétvégeken és iskolaszünetekben 

06.15-7.15: Ébresztő, reggeli teendők: tisztálkodás, 

öltözködés, szellőztetés, ágyazás 

  

07.15-7.45: Reggeli a lakóegységekben   

07.45-8.00: Indulás az iskolai csoportokba   

08-16.00:  gyerekeknek: tanítás, ebéd az iskolában  

 Felnőtteknek: gyermekfelügyelői 

tevékenység a munkaköri leírásban foglaltak 

szerint: folyosó ügyelet, háló rendezés, ruha 

gondozás, stb.  

08.00-8.30: 

 

08.30-9.00:  

09.00-12.00: 

 

12.30: 13.00: 

Ébresztő, reggeli teendők: tisztálkodás, 

öltözködés, szellőztetés, ágyazás  

Reggeli a lakóegységekben 

Szervezett szabadidős tevékenység: 

kirándulások, séták, külső programok, stb.  

Ebéd a lakóegységekben 

14.00-16.00: Egyéni fejlesztések, egyéni foglalkozások 

nevelőtanári irányítással. 

13.00-15.00: 

15.00_15.30: 

Csendes pihenő 

Uzsonna 

16.00-17.30: Nevelőtanár irányításával csoportfoglalkozások 

vagy udvaron, külső helyszínen, vagy a 

lakásban 

15.30-17.30: 

 

Szervezett szabadidős tevékenység: 

kirándulások, séták, külső programok, stb. 

17.30-18.00: Vacsora 17.30-18.00: Vacsora 

18.00-19.00: 

 

Esti feladatok: ágyazás, tisztálkodás, hajmosás, 

körömvágás, tiszta ruhák kikészítése 

18.00-19.00: Esti feladatok: ágyazás, tisztálkodás, 

hajmosás, körömvágás, tiszta ruhák 

kikészítése 

19.00: Esti szabadidős tevékenység a hálókban  

 

19.00: Esti szabadidős tevékenység a hálókban  

 

19.30:  Kicsiknek: lefekvés, meseolvasás, 20 órakor 

villanyoltás 

 Nagyoknak: beszélgetés, zenehallgatás, TV 

nézés  

19.30:  Kicsiknek: lefekvés, meseolvasás, 20 

órakor villanyoltás 

 Nagyoknak: beszélgetés, zenehallgatás, TV 

nézés  

21.00: Villanyoltás 21.00: Villanyoltás 

20.00-06.00: Az éjszakás gyermekfelügyelő éber ügyeletet 

tart 

20.00-06.00: Az éjszakás gyermekfelügyelő éber ügyeletet 

tart 
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(Legitimáció Nyilatkozat) 
 

Az alábbi szöveg közvetlenül a GYERMEKOTTHON NEVELÉSI PROGRAM után van 

beírva!   

El kell dönteni, hogy itt van-e a helye egyáltalán a Pedagógiai Programban ??? !!! 

 

Budapest, 2017. április 24. 

 

Dr. Kántor Gézáné  

intézményvezető  

 

 

 

A Pedagógiai Programot a Szülői Szervezet (közösség) 2017. év április 24. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet egyetértési jogát a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a 

nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

 

………………………………………….. 

Szülői szervezet képviselője 

 
 

 

A Pedagógiai Programot az Intézményi Tanács ........ év .................. hó ........ napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az Intézményi Tanács véleményezési 

jogát jelen Pedagógiai Program felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta.    

  

Kelt: Budapest, 2017. év április hónap 24. nap 

 

………………………………………….. 

Intézményi Tanács képviselője 

 

 

A Pedagógiai Programot az intézmény nevelőtestülete 2017. éváprilis hó 24. napján elfogadta. 

 

 

…………………………………..    …………………………………………. 

 hitelesítő nevelőtestület tag                        hitelesítő nevelőtestületi tag  

 

 

Fenntartói jóváhagyás határozatszáma: 

 

………………………………………….. 

 

 

VÉGE !!! 
 


