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I. Bevezető a köznevelési típusú sportiskolai helyi tantervhez

I.1 A sportiskolai helyi tanterv elkészítésének sport- és
oktatáspolitikai háttere
A Magyar Köztársaság Kormánya 2005. november 16-ánelfogadta a Sport XXI. Nemzeti
Sportstratégiát, amely alapvetően új szemléletet érvényesít. A sportot elsősorban eszköznek
tekinti a legfontosabb társadalmi célok: - egészségmegőrzés, nevelés, személyiségfejlesztés,
közösségépítés, társadalmi integráció - elérése érdekében. A NAT 2003 kiemelt fejlesztési
feladataival teljes összhangban, legfontosabb célkitűzésként fogalmazza meg az élethosszig tartó
rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzési igényének kialakítását, az ehhez
szükséges feltételek megteremtését. Minden iskolának feladata a felnövekvő nemzedék
egészséges életmódra nevelése. A Nemzeti Sportstratégia az egészséges társadalom víziója
mellett megfogalmazza a versenysport, és ezen belül az utánpótlás-nevelés feladatait is, az
alábbiak szerint:
„A támogatott utánpótlás-nevelési rendszernek szigorú szakmai követelményeknek kell
megfelelni, összhangban kell lennie a versenysport koncepciójával, annak kitűzött céljait kell
szolgálnia, illetve meg kell akadályoznia a gyermek túl korai specializációját, sokoldalú
fejlesztést biztosítva. Az egységes utánpótlás-nevelési rendszer a következő három
alrendszerből tevődik össze:
(1) Széles tömegbázis megteremtése – Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program:
- 6-10 éves fiatalok számára: a sportos életmód

kialakítása, a testedzés, a sport

megszerettetése, a sokoldalú képességfejlesztés. E korban elkerülendő a korai
specifikáció (egyes sportágak kivételével). Mindezekre leginkább alkalmas sportágak a
labdajátékok, illetve azok alapjai, melyek ezért kiemelt figyelmet érdemelnek.
- Sportágtól függően 10-14 éves korban a minőségi képzés megkezdése.
(2) Tehetséggondozás – Heraklész programok:
- Bajnokprogram: 14-18 éves, nemzetközi színvonalat elérő tehetséges sportolók
felkarolása, tervszerű képzésének megvalósítása, a legjobb szakemberek alkalmazása.

- Csillagprogram: 18-23 éves kiemelkedő felnőtt eredmények elérésére esélyes fiatalok,
akik még nem tudják felvenni a versenyt világklasszisokkal. Lehetőséget kell biztosítani
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az egyéni felkészülésükre és a versenyzésre, csapatba kerülésre.
(3) Sportiskolai rendszer:
- Évfolyamos képzési rendszer, amely két irányban fejleszthető: egyfelől a köznevelési
típusú intézményrendszer létrehozása, másfelől az egyesületi típusú sportiskolai hálózat
kiépítése.”
A sportstratégia célul tűzte ki a sportiskolai rendszernek, mint az utánpótlás-nevelés, és
képzés bázisának létrehozását illetve kiépítését.
A köznevelési típusú sportiskola még nem jelenik meg a köznevelési törvényben a közoktatás
intézményei között. A sportiskolai kerettantervnek kettős célja van:


a sportiskolák tartalmi szabályozásának megteremtése,



a köznevelési típusú sportiskolák legitimálása.

Ez egy 8 évfolyamos általános iskola tanterve. Az adaptált kerettanterv specialitása, hogy a
közoktatás szempontjából egy új, a köznevelési típusú sportiskola számára készült. Olyan iskola
számára, amely sportoló, élsportoló gyerekek, fiatalok nevelését-oktatását vállalta fel.

I.2 A köznevelési típusú sportiskola működésének és a sportoló
fiatalok életmódjának speciális elemei
Iintézményünkben 1974 óta sport tagozat is működik, ahol sportoló fiatalok oktatásátnevelését végezzük. Tanulóink közül többen lettek élsportolók, így közvetlenül tapasztaljuk
azokat a problémákat, amelyekkel az élsportoló küzd, hogy eleget tudjon tenni a sport és a
közoktatás elvárásainak. Úgy véljük, hogy a köznevelési típusú sportiskola olyan
köznevelési intézmény, amely a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek
összehangolását a legmagasabb szinten biztosítja. Ennek a feladatának az iskola leginkább
akkor tud megfelelni, ha olyan tudásrendszert közvetít, amely segíti a sportoló diákokat a
természetben és a társadalomban való eligazodásban, önmaguk megismerésében.
Cél, hogy az élsportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen,
mint a nem sportoló társaik műveltségképe.
Ugyanakkor az iskola vegye figyelembe és alkalmazkodjon a sportoló, élsportoló diákok
időbeli leterheltségéhez, segítse a fiatalokat a tudatos élsportolóvá válás folyamatában
megfelelő sportspecifikus tudáselemek közvetítése révén.
A köznevelési típusú sportiskola a sportiskolai feladatait a mai magyarországi gyakorlat
alapján többféleképpen láthatja el.Helyi tervünkben az alábbi modellt követjük.
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Az első négy évfolyamon mindennapos testnevelés van az általános mozgáskultúra
fejlesztése érdekében. Ebben a képzési szakaszban a gyerekek nagy része még nem
választott sportágat, ezért az általános képzés mellett fokozatosan megismerhetik a
tanulók az egyes sportágakat.



Ötödiktől nyolcadik osztályig kétféle szervezeti forma lehetséges. Egyrészt különböző
sportágakban, egyesületi keretek között sportolhatnak a tanulók. Ehhez délelőtt,
azóratervben meghatározott óraszámban biztosítva van az edzésidő. Másrészt az iskola
által kiválasztott sportágakra szakosodva sportági képzést végez, órarendbe iktatva, –
első osztálytólkezdve,felmenő redszerben bevezetve valamennyi korcsoportban - az
iskola alkalmazásában lévő edzőkkel. A sportági képzésekhez szükséges sportági
tantervek részei a köznevelési típusú sportiskolai kerettantervnek. Ennek összeállítását és
szerkesztését a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet koordinálta. A sportági tantervek
készítői a NUPI által felkért szakemberek.

A köznevelési típusú sportiskola a köznevelési feladatainak ellátásakor több olyan problémával
találkozhat, ami nem jellemző az átlag iskolára. Ezeknek a megoldására fel kell készülnie a
sportiskolának és a kerettantervnek is kell tartalmazni megoldási javaslatokat a felmerülő
problémákra. Ígymegoldandó probléma a folyamatosan, akár évközben is érkezőtanulók
beilleszkedésének megkönnyítése, illetve a sportban valamiért nem eléggé eredményesek
lemorzsolódása.
Amikor egy sportoló valóban élsportolóvá válik, megnőazedzésszáma, válogatottsága esetén
pedig edzőtáborokban, több napos külföldi versenyeken kell részt vennie. Az így keletkezett
hiányzásokat az iskola úgy tudja tolerálni, hogy az élsportot és a köznevelési célokat összehangolja. Ugyanez fordítva is megtörténhet. A sportoló sportpályafutása befejeződik
valamilyen okból (sérülés, kiégés, az eredmények elmaradása), ezért az iskolában más oktatási
formában kívánja befejezni tanulmányait. A köznevelési típusú sportiskolai kerettantervet úgy
készítettük, hogy az átjárhatóság a közismereti tantárgyak esetében megvalósuljon.
A délelőtti és délutáni edzésidők nagy száma miatt csökken a tanórákra és az otthoni
tanulásra fordítható idő. A követelmények teljesítése érdekébenezért a kerettantervben – bár
évi és heti tanórákban adjuk meg az időkeretet – több esetben az időbeli tagolásra a tanórai
kerettől eltérő tanulásszervezési módot javaslunk (projekt, epocha).
Kezelendő probléma a versenyek és edzőtáborok miatti hiányzás.
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I.3 A köznevelési típusú sportiskolai kerettantervre vonatkozó
alapelvek
A sportiskolai kerettanterv a tartalmi-tantervi szabályozás legmagasabb szintű
dokumentumára, a Nemzeti alaptantervre épülve, annak szellemiségét mindenek előtt megtartva
készült. Az átjárhatóság megvalósíthatósága érdekében a tananyag kiválasztásánál orientáló volt
az OM kerettanterve.
A kerettanterv elsődleges célja, hogy az általa leírt tudásrendszerek,és az iskola által
biztosított tanulási folyamatok révén fejlődjön a sportoló fiatalok személyisége, minél
szélesebb körben ismerjék meg és építsék be meglévő tudásrendszerükbe a sportspecifikus
tudáselemeket, tudjanak képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő irányba továbbtanulni.
Tantervi alapelvnek tekintjük, hogy ez egy sportiskolai kerettanterv, ezért megjelennek
benne olyan értékek, amelyek más tantervekben kevésbé. Nem csak a Testnevelés és sport
műveltségi terület szakított a hagyományokkal és emelt be elméleti jellegű tudáselemeket, azzal
a céllal, hogy az élsportoló fiatal jobban megértse a választott életforma elvárásait,
követelményeit, hanem a közismereti tantárgyak esetében is törekedtünk a sportoló fiatalok
életviteléhez, a sporthoz kapcsolódó tudáselemek beemelésére, illetve a tudáselemek sporton
keresztüli közvetítésére. Ez a törekvés nyilvánul meg például a megismerésre váró irodalmi
művek választásakor, a fizika, vagy matematika feladatok szövegkörnyezetében, az
egészségnevelés kiemelt szerepének hangsúlyozásában (kémia, biológia, sportegészségtan), a
művelődéstörténet projekt egészében.
A sportoláshoz nem köthető tantervi elemek esetén is, a kerettanterv kiemelt
feladataként tűzte ki a NAT szemléletmódjának követését, amely megnyilvánul abban, hogy
hangsúlyt helyez olyan értékek közvetítésére, mint a demokratizmus, a humanizmus, az
esélyegyenlőség biztosítása, a szolidaritás és a tolerancia. A kritikai gondolkodásmód
fejlesztése révén felkészíti a diákokat az érvekkel alátámasztott, felelős döntések
meghozatalára.

Különös

gondot

fordít

a

NAT

kiemelt

fejlesztési

feladatainak

megvalósítására.
A tanulásról alkotott felfogás
A szakirodalom és a NAT megfogalmazása szerint is a tanulás a tanuló ember aktív,
értelmezést kívánó, értelmezést létrehozó tevékenysége. Csak az értelmes tanulás révén
sajátítható el az a tudás, amelyet a modern társadalom elvár. Az értelmes tanulás tanulható.
Fontos eleme, hogy a tanuló ismerje önmagát, legyen tudatában saját képességeinek,
adottságainak. Ismerjen meg minél több tanulási módszert és technikát és legyen képes
kiválasztani a számára leghatékonyabb eljárást. A tanulás tanulásának folyamatába a pedagógus
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akkor tud hatékonyan részt venni, ha kellő információval rendelkezik a tanuló előzetes
tudásáról. E fenti gondolatmenetet követve a kerettanterv különös figyelmet fordít:


a tanuló aktív részvételére a tanulási folyamatban(cselekvő tanulás előtérbe
helyezése),



az önértékelésre, az önismeretre,



az eredményes tanulás módszereinek megismertetésére, a tanulási technikák
elsajátítására,



olyan helyzetek előidézésére, ahol a meglevőtudás mozgósítására kényszerülve kell a
tanulónak adott jelenséget, törvényszerűséget értelmezni,



az önálló és társas tanulás élményének kipróbálására, az előnyök megtapasztalására.

Az értékelés alapelvei
A jogszabályokban rögzített szabályoknak, módszereknek megfelelő értékelési eljárások
alkalmazása indokolt egy sportiskolai kerettanterv szerinti tanítás során is. Természetesen a
tantárgyi sajátosságok szerint, a módszertani szabadság elve alapján lehet különbség egyes
tantárgyi filozófiák értékelési világképe között, és ezt a tantárgyi tantervek röviden ki is jelzik.
Ám a helyzetből adódóan különleges szerephez jut az értékelés formatív (fejlesztő, bátorító
funkciója, a különösen differenciált tempóban bekövetkező fejlődéshez igazodó differenciált
értékelés, miközben éppen a sportoló életmód miatt bizonyos "edzésre" is szükség van: a
kevésbé sikeres teljesítmény után való talpra állást szolgáló pedagógiai értékelésre.
Kiemelkedően fontos, hogy az értékelés felfogásunk szerint az önértékelésre való nevelés
eszköze. Sportolóként "szemben az ugróléccel", vagy az „ellenfél kapusával”, a „leküzdendő
akadállyal” egyedül marad, ezt csak hiteles önértékelés képessége és motiváltsága segítheti.
Javaslat a következő alapelvek, eljárások végig gondolása:
 A szöveges értékelés szerepének erősítése azokon az évfolyamokon is,
amelyeken ez még nem kötelező.


Az értékelés fejlesztő, személyiségformáló, tanulást segítőszerepének erősítése.



A szummatív jellegű értékelési folyamatokban az objektivitásra való törekvés
ha a feltételek engedik, akkor az adott tantárgyban rendelkezésre álló
sztenderdizált értékelési eszközök használata.



Részvétel az országos és regionális kompetenciamérésekben, az eredmények
felhasználása az iskola oktató-nevelő munkájának fejlesztésére.
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I.4 A köznevelési típusú sportiskola kiemelt fejlesztési feladatai
A kiemelt fejlesztési feladatok meghatározásakor valamennyi tantárgy tananyagának
összeállításában meghatározó szerepet képvisel a sportiskolai képzés jellege, mind az anyagok
kiválasztásában mind a közvetítés javasolt metodikájában .
Természetesen a kiemeltek közt is különleges hangsúlyt kapnak azok a feladatok,
melyek a sportemberré nevelés szempontjából relevánsak. Így valamennyi tantárgy tantervében
kimutatható a testi és lelki egészség” fejlesztésének szempontja, nemkülönben a hazát képviselő
élsportolói pálya szempontjából a „hon és népismeret”, a nemzetközi versenyéletbe való korai
bekapcsolódás szempontjából az „európai azonosságtudat és az egyetemes kultúra” kiemelt
fejlesztési feladatainak érvényesítése. Nemcsak sportemberként, de emberként, majdani
családalapítóként, állampolgárként is különösen fontos számunkra az „énkép és önismeret”
értékeinek közvetítése. A tanulás és az informatikai kultúra, nemkülönben a környezeti neve lés
ebben az értékrendben nem másodrendű, de a sportemberré nevelés szempontjából kevésbé
hangsúlyosak. Ugyanakkor az alapelveknél leírtak alapján a megfelelő műveltségterületeknél
ezek a kiemelt fejlesztési feladatok is megkapták a kellő hangsúlyt.
Ugyancsak a tantárgyi rendszerben jelenítettük meg azokat a pedagógiai feladatokat,
melyek az egészségfejlesztéssel, a környezetvédelemmel függenek össze. Kiemelt, érintett
tantárgyak

az

egészségfejlesztéssel

és

környezetvédelemmel

kapcsolatban

a

természettudományos tantárgyak. A kitüntetett tananyagrészek alkalmasak arra, hogy az iskola
pedagógiai programjában a jogszabályok szerint külön is összegezze ezen részprogramokat. A
művészeti tantárgyak programjának összeállítása során is hangsúlyossá váltak a speciális
fejlesztési feladatok.

I.5 A helyi tanterv alapját képező kerettanterv felépítése
A köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv műveltségi területekhez tartozó tantárgyakból
épül fel. A kerettanterv specialitását szeretnénk kifejezni azzal is, hogy a műveltségi területek
közül a Testnevelés éssport került előre. Az egyes műveltségi területeken belül először a
műveltségi terület egészérefogalmaztuk meg az alapelveket, célokat. A műveltségi területhez
tartozó tantárgyak képzésiszakaszonként és ezen belül évfolyamonként tartalmaznak ajánlást:

 a nevelés és oktatás céljára,
 a tantárgyak témaköreire, tananyagára,
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 fejlesztési feladatokra és az ajánlott tanulói tevékenységekre,


a tantárgyak követelményeire.

Az adott tantárgyra vonatkozó értékelési eljárások, az értékelés szempontrendszere abban az
esetben kerül rögzítésre, ha azok speciálisan a tantárgyra jellemzőajánlások.
A kerettanterv külalakjában, felépítésében és szerkesztettségében törekedtünk az egységességre,
de csak olyan mértékben, amilyen mértékben még érvényesülni tud az egyes tantárgyak
speciális igénye. Ezért némileg eltérő a testnevelés és az idegen nyelv tantárgyak táblázatos
szerkezete.
Kerettantervünkben megjelennek olyan elemek is, amelyek szorosan nem köthetőek egy
műveltségterülethez. Ilyen a Tanulásmódszertan 5. évfolyamon.
A tantárgyak rendszere és az időkerete
A sportiskolai kerettanterv a NAT-ban, a műveltségi területeken zajló oktatás számára
fogalmazott fejlesztési feladatokat túlnyomó részben a hagyományos tantárgyi keretek között
igyekszik

érvényesíteni.

Az

Informatika

műveltségterület

könyvtár

informatika

és

médiainformatika területeinek alkalmazása valamennyi tantárgynál megjelenik. A tánc az énekzene tantárgyba lett integrálva.
Kiemelt területként kezeljük a kerettanterv jellege miatt a Testnevelés és sport
műveltségterületet, amely a hagyományos testnevelés tantárgyon túl sokkal komplexebb módon
közvetíti a műveltségterület feladatait.
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1. számú táblázat:A műveltségi területek NAT által ajánlott százalékos arányainakösszevetése az
ún. köznevelési sportiskolai kerettanterv százalékos arányaival.
Műveltségi terület
Évfolyamok
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
8.
Testnevelés és sport
NAT ajánlás minimuma
15
11
10
NAT ajánlás maximuma
20
15
15
Sportiskolai kerettanterv
25
22
22
20
Magyar nyelv és irodalom
NAT ajánlás minimuma
32
17
10
NAT ajánlás maximuma
42
24
15
Sportiskolai kerettanterv
40
31
18
16
Él ő idegen nyelv

NAT ajánlás minimuma
NAT ajánlás maximuma
Sportiskolai kerettanterv
Matematika
NAT ajánlás minimuma
NAT ajánlás maximuma
Sportiskolai kerettanterv
Ember és társadalom
NAT ajánlás minimuma
NAT ajánlás maximuma
Sportiskolai kerettanterv
Ember a természetben
NAT ajánlás minimuma
NAT ajánlás maximuma
Sportiskolai kerettanterv
Földünk és környezetünk
NAT ajánlás minimuma
NAT ajánlás maximuma
Sportiskolai kerettanterv

2
6
-

13

12
20
13

18

15
20
18

17
23
20
4
8

12
10
15
12

4
8

Más műveltségi területben
jelennek meg a fejlesztési
követelmények.

13

4
8
5

12
20

7
11
9

4
-

8

10
15
12

16

15
20
18

4
8

-

-

10
18

12
16
16

4
8
8

6

Művészetek

NAT ajánlás minimuma
NAT ajánlás maximuma
Sportiskolai kerettanterv
Informatika
NAT ajánlás minimuma
NAT ajánlás maximuma
Sportiskolai kerettanterv
Életvitel és gyakorlati ismeretek
NAT ajánlás minimuma
NAT ajánlás maximuma
Sportiskolai kerettanterv

15

13

13

2
5
-

10

4
8
3

4

4
8
5

8
15

6
10
4

-

3
8
4

4

3
8
6

4
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Az eltérések indoklása
Testnevelés és sport
A műveltségi terület kiugróan magas százalékos arányát kerettanterv specialitása indokolja. 1-4.
évfolyamon a mindennapos testnevelés megvalósítása, valamint a sportági választások segítése, az
5-8. évfolyamon a délelőtti, órarendbe iktatott sportági képzések indokolják a NAT ajánlás
maximuma feletti százalékos arányt.
Informatika
A köznevelési típusú sportiskolai kerettantervben az informatika műveltségi terület százalékos
aránya a tanított évfolyamok összességét tekintve alacsonyabb a NAT százalékos ajánlásánál.
Hangsúlyozva az információs kultúra fejlesztésének szükségességét, az alacsonyabb óraszám arányt
a tanulók esetében tapasztalt, meglévő számítógép használati tudásukkal indokoljuk. Erre a tudásra
a tanulók az iskolákban és a családokban jelen lévő számítógépek számának ugrásszerű növekedése
következtében tettek és tehetnek szert . A kisebb óraszám melletti döntésünket magyarázza az is,
hogy az egyes tantárgyi tantervekben is kiemelten szerepel az IKT használata, kiváltva ezzel az
informatika tantárgy oktatásából pl. a könyvtári informatika, a médiainformatika és az informatikaalkalmazói ismeretek gyakorlására szánt időkeretet.
A többi műveltségi terület aránya az ún. köznevelési típusú sportiskolai kerettantervben.
A többi műveltségi terület a tanított évfolyamok összességét tekintve a NAT minimum és
maximum közé esik összhangban a kerettanterv alapelveivel és céljaival.
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2. számú táblázat: A köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv tantárgyi rendszere és heti
óraszámai 1-8. évfolyamra
Tantárgy/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Első idegen nyelv
Matematika
Történelem
Természet-,környezetismeret
Biológia, egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Életvitel és gyakorlat, technika
Testnevelés
sztály főnöki óra

Erkölcstan/ Hit és erkölcstan
Küzdelem és játék (Dráma és tánc)
Sportágválasztás
Tanulásmódszertan
Sport erkölcstan
Rendelkezésre álló órakeret

1.
7

2.

7

3.
6

4

4

4

4.
6
2
4

1

1

1

1

2

2
2

2
1
5

2

1
5

2

2
2

1
5

1
5

5.
4
3
4
2
2

6.
4
3
4
2
2

1
1
1
1
5

25

1
1
1

25

1
1
1

25

1
1
1

5

27

1

1
1

1
0,5

1

0,5

28

28

1
0,5

1
0,5

0,5
31

0,5
31

I.6 A tanulók mérése, értékelése
6.1 Diagnosztikus mérések a belépéskor:
Mit? /Mérési terület/
Fizikai képességek,
mozgáskoordináció
Sportegészségügyi
alkalmasság
Iskolaérettség

Mikor?
Milyen eszközzel?
Az első évfolyamra érkezőknél
Beiratkozás előtt
Gyakorlatok
Beiratkozás előtt
Beiratkozás előtt

DIFER

Október-november

Személyiségjegyek

A tanév során
folyamatosan
November

Környezet, család,
szokások
A már tanult idegen nyelv
ismeretének szintje 4.
osztálytól kezdve

Szeptember

Kik végzik a mérést?
Testnevelő tanárok

Orvosi vizsgálat, vizsgálat Iskolaorvos, sportorvos
alapján készült javaslat
Óvoda által készített
Iskolapszichológus
javaslat
Mérőeszköz
Osztálytanító, fejlesztő
pedagógus
Kérdőív, beszélgetés,
Pszichológus,
megfigyelés
osztályfőnökök
Kérdőív
osztályfőnökök,
Feladatlap és szóbeli
kommunikáció

társ. tudományi
munkaközösség

8.
4
3
4
2

1,5
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1

1
2
1
1

1

1
1
1

7.
4
3
4
2
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Az oldalági beiskolázás során felvételét kérő tanuló esetén is elengedhetetlen a fizikai képességek
mérése, illetve a sportegészségügyi alkalmasság megléte.

6.2 A mérések értékelési rendszere
Mérési mutatók

Az értékelés Az értékelést végzi
időpontja
Az országos kompetenciamérés eredménye február
munkaközösségvezető
egyetlen vizsgált évfolyamon se kerüljön
/term. tud.;társ. tud./
az országos átlag alá, és az eredmények
évről évre szignifikánsan javuljanak.

A nem sportoló alsósok legalább 80%-a
Negyedik
találjon képességeinek megfelelő sportágat osztály év
5. osztályra.
vége.

Igazgató
testnevelők

Minden diák legyen képes a hagyományos
és digitális információhordozók
felhasználásával dokumentum- vagy
prezentációszerűen feldolgozva
megjeleníteni egy adott témát a források
pontos megjelölésével. Minden diák
ismerje az internet nyújtotta új
kommunikációs formákat.
A tanulók legyenek képesek gondolataikat
igényesen, összefüggően megfogalmazni
szóban és írásban.
A sportági lemorzsolódások 10% alá való
csökkentése.

A 8.
évfolyam
vége.

Valamennyi
munkaközösség

8. évfolyam
vége

Valamennyi
munkaközösség

Kétévente,
valamennyi
tanulónál.
Évente,
valamennyi
tanulónál.

Sportért felelős
igazgatóhelyettes.

A sporteredmények növelése (egyesületi,
diákolimpia)

Sportért felelős
igazgatóhelyettes.

Az alkalmazott
eszköz

Valamennyi
tanuló
kijavított
feladatlapjának
statisztikai
elemzése
Szülői és
tanulói
interjúk,
egyesületi
igazolások
A diákok
munkái
alapján.

A diákok
munkái
alapján.
Nyilvántartás
alapján.
Nyilvántartás

6.3 Feladataink a célok megvalósulása érdekében
Ahhoz, hogy a célokhoz vezető utat, teljesítményünket folyamatosan és hitelesen értékelhessük,
szükség van bizonyos diagnózis elvégzésére. Az oktató – nevelő munkánkat, valamint az
élsportbanvégzett tevékenységet folyamatként értelmezve fontos feladatunk az ún. bemeneti
változók rögzítése. A kiindulási állapotot a tanuló iskolánkba érkezésekor rögzítjük(az oldalági
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beiskolázás során felvett tanulóknál is!). Vannak azonban az oktató- nevelő munkánk során
később elkezdődő folyamatok is, így a diagnózisnak, mint eszköznek később is nagy szerepe van.
A megfogalmazott mérési mutatók elérése érdekében kiemelt feladataink – a helyi tantervben leírt
fejlesztési feladatokon túl:









a tanulás tanítása,
az értelmi képesség fejlesztése,
az önálló tanulási képességek kialakítása,
a kommunikációs készség fejlesztése magyar és idegen nyelven,
a különböző információhordozók megismerése és használatuk elsajátíttatása,
az egyesületekkel való kapcsolattartás rendszeressé tétele,
a tanulók szűrő- és sportorvosi vizsgálatainak kibővítése,
a teherbíró képesség fokozása, a krízishelyzetek korai felismerése.

I.7 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
7.1 A tehetség felismerésével kapcsolatos feladataink


Az óvodákkal, a küldő iskolákkal, illetve az egyesületekkel és az edzőkkel való
kapcsolattartás fejlesztése:



Tájékoztatás kérése a felvett tanulókról hobbi, érdeklődési kör, tanórán kívüli
elfoglaltságok, versenyeredmények, sporteredmények tekintetében.



Képességek diagnosztizálása

7.2 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Célunk, hogy az élsportoló, tehetséges tanulóinkat a tanulás terén is képességeik maximumára
juttassuk, a tehetségeseket ezen a téren is fejlesszük.
7.2.1 A tanórán a kognitív képességek fejlesztése: a differenciált oktatás megvalósítása
7.2.2 Tanórán kívüli formái
Szakkörök
A tantárgyi szakköröket a diákok igénye szerint a munkaközösségek szervezik. Az esetleges
tanulmányi versenyekre való felkészítésen túl ezek olyan ismeretek és jártasságok megszerzésére
irányulhatnak, amelyek túlmutatnak egy-egy tantárgy keretein. /pl. környezetvédelmi szakkör/
Művészeti érdeklődési körök
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Ezek elsődleges feladata az ének, a zene, az irodalom, a vizuális kultúra és a filmművészet
területén a tehetségek ápolása, az ismeretek bővítése.
Iskolai sportkör
Az egyesületi versenysport-képzés keretein túl, diákjaink részére délutáni sportfoglalkozásokat
szervezünk igény és lehetőség szerint. Ezt a formát használjuk fel a diákolimpiai versenyeken
induló csapatok kialakítására is.

I.8 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység rendje
Feladatok a sportban kiemelkedő képességeket mutató sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelésével, oktatásával kapcsolatban
Az integráció legfontosabb jellemzőjének az inklúzió (befogadás) megvalósulását tartjuk. Ezért
sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladását tekintjük,
melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják:


A pedagógusaink és a szülők közösségének sikeres felkészítése a sajátos nevelési igényű
tanulók fogadására.



A tevékenység olyan nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, amely lehetővé
teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként
egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális
eszközök alkalmazását.



A sajátos nevelési igényű tanuló tantárgyi értékelésénél elsősorban a kisebb
tananyagegységekből származó szóbeli vagy írásbeli beszámolók érdemjegyei alapján kell
a félévi és év végi osztályzatokat megállapítani.



A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia,
empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező
pedagógus, aki a tananyag-feldolgozásánálfigyelembe veszi a tantárgyi 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;
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a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő
javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények
elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez
igazodó módszereket megválasztja;



egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat
keres;alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;



együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait
beépíti a pedagógiai folyamatokba.

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a
tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező – gyógypedagógiai
tanár/terapeuta az együttműködés során


segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését



javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet
kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és
helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);



segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök
kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről;



javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk
alkalmazására;



figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;



együttműködik a többségi pedagógusokkal, iránymutatásai során figyelembe veszi a
tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;



terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni
fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek során
támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra.

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztését meghatározó dokumentumok
*Köznevelési törvény (2011. évi CXC törvény) 47.§
*Nemzeti alaptanterv
(110/2012.. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról)
*Köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv
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(A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI

rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet)
*Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelvei
(32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról)

I.9 A helyi tanterv óraterve a 2014/15-ös tanévtől kezdődően felmenő
rendszerben
Tantárgyi struktúra és óraszámok
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat

1.évf.
7

2.évf.
7

3.évf.
7

4
1
1
2
2
1

4
1
1
2
2
1

4
1
1
2
2
1

4.évf.
7
2
4
1
1
2
2
1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Küzdelem és játék

1

1

1

1

Sportágválasztás

1

1

1

1

25

25

25

27

Választott sportág
Rendelkezésre álló órakeret

3 fokú skála

megfelelt
jól megfelelt
kiválóan megfelelt

Értékelési
módszer

Normál 5
fokú
skálán
3 fokú
skálán
3 fokú
skálán
3 fokú
skálán
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Küzdelem és játék (Dráma és tánc) /
Hon- és népismeret
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

5. évf.
4
3
4
1

6.évf.
4
3
4
1

7.évf.
4
3
4
1

8.évf.
4
3
4
1

2

2

2

2

1

0,5

0,5

0,5

2

2
1,5
1,5
2
2
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1

Testnevelés és sport*

5

5

5

5

Tanulásmódszertan

1

0,5
0,5

0,5

1
31

1
31

Sporterkölcstan
Választott sportág
Osztályfőnöki
Rendelkezésre álló órakeret

4 fokú skála értékei:

Aki taníthatja:

1
28

1
28

nem felelt meg
megfelelt
jól megfelelt
kiválóan megfelelt

Értékelési
módszer

4 fokú
skálán

Normál 5
fokú skálán
4 fokú
skála
4 fokú
skála
4 fokú
skála
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A tantárgyat tanító pedagógus végzettsége

1 - 4. évfolyam
Küzdelem és játék
Sportágválasztó

Tanító, drámapedagógus, szakirányú
továbbképzést végzett pedagógus
Tanító, testnevelő tanár, szakedző
5 - 8. évfolyam

Sporterkölcstan
Küzdelem és játék

Tanulásmódszertan

Etika- vagy filozófiatanár, szakirányú
továbbképzést végzett pedagógus
Drámapedagógus, testnevelő tanár, szakirányú
továbbképzést végzett pedagógus
Magyartanár, fejlesztő pedagógus, szakirányú
továbbképzést végzett pedagógus

I.10 A felvétel, az iskola magasabb évfolyamára lépés és az
átjárhatóság feltételei
Az első évfolyamravaló belépés feltétele az iskolaérettség (óvoda véleménye alapján, ennek
hiányában nevelési tanácsadó, vagy szakértői vélemény alapján), alkalmassági felmérés
eredménye, ha van már választott sportága, akkor az edzői javaslat.
További évfolyamokra történő felvételnél az igazgató a következő szempontokat mérlegelve
hozza meg döntését: van-e üres hely, a tanuló sporteredményei, az egyesület, illetve edző
jellemzése, tanulmányi eredménye, az addigi magatartása.
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
Negyedik osztály után csak az a tanuló folytathatja a sportiskolai osztályban tanulmányait, aki
megfelel a sportegészségügyi és fizikai képesség felmérési vizsgálaton, valamint az iskola
előkészítő munkája alapján sportágat választ, egyesületben sportol.
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5. osztálytól kezdve az igazolt, versenyszerű sportolást abbahagyó tanulónak osztályt

kell

váltania. Az erről szóló tájékoztatást, annak elfogadását a helyi jelentkezési lapon aláírásával a
szülő elismeri.
A továbbhaladás és feltételei:
Az olimpiai mozgalom szellemiségének ápolása alapján kiemelt értékként jelenik meg a tisztesség,
a kitartás, a fegyelmezettség a munkavégzésben, a sportban és a tanulásban. Mindezeket tekintve a
kiemelt szerep kötelezi az intézményt arra, hogy munkáját magas színvonalon végezze. Ez a
kötelezvény nem csak az intézmény vezetőségére, pedagógusaira és alkalmazottaira vonatkozik,
hanem az iskolában tanuló diákokra is. Az iskola beiskolázási körzete kibővül, ami azt is jelenti,
hogy nemcsak kötelező beiskolázást folytató intézmények közé tartozik.
A fentiek tükrében a továbbhaladás feltételeit az alábbiak szerint szabályozzuk:
Azok a tanulók, akiknekadott sportágukban igazolt sportegyesületi tevékenységükmegszűnik, vagy
akik tanulmányi kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és több tantárgyból eredménytelenül
zárják a tanévet,tanulmányaik folytatásához általános tantervű osztályt kell választaniuk.

I.11 Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli
és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
A házi feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni a tanulók sportbeli leterheltségét.
 Szóbeli házi feladatként csak olyan tananyag megtanulása adható fel, melynek a feldolgozása a
tanítási órán megtörtént.
Csak annyi írásbeli házi feladat adható fel, amennyit a következő tanórán a tanító, a tanár
ellenőrizni tud.Az írásbeli házi feladat a tanult ismeretek jobb elsajátítását, a készségek kialakítását
szolgálja, így azokat minden esetben ellenőrizni és javíttatni kell.
Hétvégére és szünidőre csak annyi írásbeli és szóbeli házi feladat adható fel, amennyi a
szokásos tanulnivaló egyik tanóráról a másikra. A kötelező és ajánlott olvasmányokat a pedagógus
a tanév elején, de legkésőbb szeptember 20-ig köteles bejelenteni és leíratni a sorrend és a várható
időpont körülbelüli megjelölésével.
A napközi otthonban a tanulási idő az irányított és egyéni tanulást figyelembe véve az 1-4.
évfolyamon 30-60 perc, az 5-8. évfolyamon 60-90 perc.
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II. Helyi tanterv: Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó
tagozat, 1–4. évfolyam, sportiskola
II.1 Bevezetés
A választott kerettanterv megnevezése:
Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhez-oktatásához
Célok, feladatok
Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és
továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a
gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe.
Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom
értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes
fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással,
problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal –
fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat
alakít ki.
Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen
tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a
kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad,
magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és
együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus
magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését.
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés
folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociáliskulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből
fakadhatnak.
A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és
bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói
tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a
feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a
tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti
irányadónak.
A sportiskolák biztosítják a 6-10 éves korú gyerekek számára a sportos életmód
kialakítását, a sport megszerettetését, a sokoldalú képességfejlesztést. Ebben az életkori
szakaszban a tanulók nagy része még nem választ sportágat, ezért a kerettanterv lehetővé teszi a
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diákok számára, hogy megismerkedjenek különböző sportágakkal, akár ki is próbálják azokat, és a
felső tagozatba lépéskor már a választott sportág edzésein vegyenek részt.

Fejlesztési területek – nevelési célok
Az erkölcsi nevelés
A tanuló erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a hozzá közelállók
elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér,
barát stb. szerep betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok
újraértelmezésére mindennapi helyzetekben és a sporttevékenység során is.

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő szinten az
ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves
ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer
ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri nemzeti
ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását segítő tevékenységekben (népi
hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése). Ismeri néhány kiemelkedő
magyar sportoló eredményeit.

Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit egy
adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. Képes
egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a
közösségi hagyományokat.

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást.A közös
tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a saját és
mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten ismeri a
kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő kooperatív
készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok
megosztásának fontosságát.
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A családi életre nevelés
A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, az
iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. Megismerkedik a családi
ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi szerepekhez (anya, apa,
gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait napi rendszerességgel
elvégezze.

A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és
felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel
egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete igényként
épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az egészség mint állapot
közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) megnevezésére. Tudja, hogy a
védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. Képes kifejezni, leírni egyes
feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs technikákat, képes
légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) önálló elvégzésére. A
tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. Kipróbálja a
testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni
ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait.

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek
megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismeri a közösségi
élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van
azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tudja, hogy – különösen a sporttevékenységek
közben – nem csak saját, hanem társai biztonságára is vigyáznia kell. Tapasztalatot szerez arról,
hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet
környezetében (iskola, otthon).
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak
megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, tudja
elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan változásokat
javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az ember alkotta
környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne környezete értékeinek
megőrzésére.

Pályaorientáció
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A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének zökkenőmentességét
vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző foglalkozások együttműködésének
fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma tevékenységét, és képes csoportosítani a
foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.

Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai
műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre vonatkoztatva
is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a pénzére. Beépül az
energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei arról, hogy hazánkban és
a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek gyerekek.

Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a
televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő
szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban.

A tanulás tanítása
A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a tanulásból
adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül az órákra.
Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az önművelésnek egyéb
lehetőségei is léteznek.

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni szóbeli
történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi élményeit,
olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni saját
véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő olvasására, illetve
fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés és elrendezés
szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. Képes a
korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és értelmezésére.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más
országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés nyitottabbá
teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli kommunikációval próbálkozik.
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Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és
jelenetekhez kötődnek.
Matematikai kompetencia
A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben és a
síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti
kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű méréseket, az
eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult matematikai
algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud fejben számolni
100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, felismer egyszerű logikai
kapcsolatokat.
Természettudományos és technikai kompetencia
Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése
iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű
törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket végezzen
el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon használni.
Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, a káros
következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és törekszik a helyes
magatartásminták követésére.
Digitális kompetencia
Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik az
IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg létrehozása,
továbbítása).
Szociális és állampolgári kompetencia
Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással
együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a
közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet
megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés
kialakulásához.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl.
háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle út is
vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy felelős a
vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes előre látni
cselekedetei egyes kockázatait.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, elmondását
segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, ritmusos és
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énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos improvizációval
kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, elképzelt vagy hallott
események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás
iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel képes
saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a sok pozitív
visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri szükségleteit,
gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. Képes kisebb
segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére.

Egységesség és differenciálás
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes
oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek
feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy
képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló
csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és
tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési
programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal
fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások
elé állítják őket.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken
alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló
csökkentését, megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk.
Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint
más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de
mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait.
Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a minél
teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A
tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy
egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges
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kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 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 sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz
tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati,
valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési
igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük
elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, oktatására.

Tantárgyi struktúra és óraszámok
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

7

7

7

7

Idegen nyelvek

2

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Küzdelem és játék

1

1

1

1

Sportágválasztás

1

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27
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II.2 ALSÓ TAGOZAT tantárgyainak helyi tantervei
Alsó tagozat:
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az
anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek
elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a személyiség
harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és érzelmi fejlődéshez,
valamint mindezek katalizátora is egyben.
Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák
kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a kultúra aktív befogadása, a
társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és a tanulás.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli érintkezések
önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív
fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása,
illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos
gyakoroltatása.
A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos magyar nyelv és
irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a helyes beszéd
képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként megjelennek az
olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz,
majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben.
A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és használják
anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti rendszerezés, hanem a
változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle kommunikációs
helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet megteremtése. A
játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az
árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. E fejlesztési
folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra megismertetése.
Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képességét.
Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és megerősítése. Az
irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcsolódó
szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, egymás
véleményének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az
esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat. Mindez
komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a társas kapcsolatok fejlődésére.
A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket
teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás
kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához.

1. évfolyam
A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az
olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti motívumok
felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogalmak
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tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy
szöveghagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez
kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt vesz a
ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. Képessé
válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és megosztására,
gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, énekes
rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok átélésére
bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevékenység
több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. A magyar
nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben tapasztalatot
szerez a társakkal való együttműködésről,tevékenységek kezdeményezéséről. A kisiskolások, akik
korán találkoznak audiovizuális és hipertextes (internetes közegben működő) szövegekkel is
(gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, közösségi oldalak használata), megismerkednek a
szövegek különböző modalitásaival, eltérő médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival is
(az írott szöveg, a hang és a kép kapcsolatával – egyszerű, játékos formában). A tanuló játékos
gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő memóriagyakorlatot. Az
olvasásmegértés folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat,
következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányított, majd
önálló információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud
kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében.
A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar nyelvet.
A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság fejlesztése.
Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes beszéd
fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás életkornak
megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás.
Az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcsolatos pozitív
viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a tanulók egyedi
sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás folyamatát, haladási
tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, gátoltság kialakulásának
megelőzése érdekében.
Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a különböző
területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a szókincs
gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle használatainak a
megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs
árnyalt ismerete.
Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A fejlesztés
eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei szövegének, a
feladatok utasításainak a lényegét.
A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb
tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív használatára
nevelni.
Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és betűkapcsolások
elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra kell szert tenniük a
tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az életkorban elvárható
követelményeknek.
Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emeltebb igényű
szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a magyar nyelv
rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás nyelvi
tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a
helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó
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fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási szótár
használatának szokássá fejlesztése.
Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi
tevékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő
időtartamban legyenek képesek irányítani.
A tantárgy évi óraszáma: 259 óra
A tantárgy heti óraszáma: 7 óra

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének
lehetőségei, feladatai
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

beszédkészség fejlesztése,
szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása,
olvasás, az írott szöveg megértése,
szövegértő olvasás fejlesztése,
irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése,
írás, íráskép fejlesztése,
az íráshasználat fejlesztése,
fogalmazási alapismeretek kialakítása,
szövegalkotási gyakorlatok
nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása,
helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása,
a tanulási képesség fejlesztése,
az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése.

Kompetenciák fejlesztése
A magyar nyelv és irodalom tantárgy megteremti a kulcskompetenciák fejlesztésének
lehetőségeit:
– az anyanyelvi kompetencia elsődleges eszköze,
– az utasítások, szöveges feladatok értelmezése révén közvetve hozzájárul a matematikai
kompetencia fejlesztéséhez,
– az irodalmi művek olvasása segíti a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztését
valamint az erkölcsi nevelést,
– a csoportmunka, kooperatív munkavégzés lehetőséget teremt az önismeret és a társas
kapcsolati kultúra fejlesztésére,
– az információgyűjtés, önálló beszámolók készítése, digitális tananyagok használata során
fejlődik a digitális kompetencia,
– a magyar történelem eseményeihez kapcsolódó szövegek feldolgozása a nemzeti öntudat
erősödését segíti.

ÓRATERV

1. évfolyam

Heti óraszám

Éves óraszám

7

259
(148 olvasás, 111 írás)
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2. évfolyam

7

259
(148 olvasás, 74 nyelvtan, 37 írás )

3. évfolyam

7

259
(111 olvasás, 74 nyelvtan, 37 írás, 37 fogalmazás)

4. évfolyam

7

259
(111 olvasás, 74 nyelvtan, 74 fogalmazás)

1. évfolyam
Éves óraszám: 259 (148 olvasás, 111 írás); Heti óraszám: 7 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 259

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása –
folyamatos

17 óra

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. – az olvasástanulás előkészítése

24 óra

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. – az olvasás jelrendszerének
elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása

69 + 4 óra

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás előkészítése

34 + 2 óra

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – folyamatos

9 óra

Az írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának technikai alapozása

19 + 2 óra

Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő gyakorlatok

29 + 6 óra

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése –
folyamatos

19 + 2 óra

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos

8 óra

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos

3 óra

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése
– folyamatos

2 óra

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés
Éves óraszám

10 óra
233 + 26
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése Órakeret
és alkotása - folyamatos
17 óra
Iskolaérettség.
A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a
A tematikai egység kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi
nevelési-fejlesztési kapcsolattartás biztonságának elősegítése.
Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések,
céljai
vélemények pontosabb kifejezése.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A helyes beszédlégzés. A hangok A tanuló
Ének-zene; testnevelés
tiszta artikulációja, az időtartam
érthetően beszél;
és sport: helyes
és a hangkapcsolatok helyes
megérti az egyszerű
légzéstechnika.
kiejtése. Mondatok, szövegek
magyarázatokat, utasításokat és
olvasásakor, memoriterek
társai közléseit. A kérdésekre
Vizuális kultúra:
elmondásakor a hanglejtés, a
értelmesen válaszol;
képek, képzetek, képi
hangsúly helyes alkalmazása.
használja a bemutatkozás, a
kompozíciók; egyszerű
felnőttek és a kortársak
(pl. kitalált vagy átélt)
Igényes beszéd fejlesztése, amely
megszólításának és köszöntésének cselekmény
egyben a további anyanyelvi
illendő nyelvi formáit;
megjelenítése
nevelés alapja is.
bekapcsolódik a közös
képekkel (pl. rajzzal,
Szókapcsolatok, mondatok
tevékenységekbe. Alkalmazkodik képsorozattal, fotóval)
szövegek olvasásakor
azok szabályaihoz;
megfelelő
,memoriterek elmondásakor a
eligazodik szűkebb környezete
hanghatásokkal (pl.
hanglejtés, a hangsúly helyes
társas kapcsolatrendszerében.
zörejjel, énekhanggal)
alkalmazása.
kiegészítve.
A kijelentő és a kérdő mondat
hanglejtése. A mindennapi
érintkezés nyelvi fordulatai.
Az aktív szókincs bővítése,
pontosítása szövegkörnyezetben
történő értelmezéssel és képek,
képzetek, képi kompozíciók
fogalmi megfeleltetésével.
Mondatok összekapcsolása.
Összefüggő mondatok alkotása
képek, képsorok alapján, adott

Dráma és tánc:
szituációs játékok.
Erkölcstan: én és
környezetem,
bemutatkozás,
önismeret.
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vagy választott témáról.
Páros és csoportos beszélgetés.
Szituációs játékokban a felnőttek
és a kortársak udvarias
megszólítása és a szituációnak
megfelelő nyelvhasználat
alkalmazása.
Érzelmek kifejezése
némajátékkal.
Felelgetős mondókák előadása
párokban ,együtt-működés a
társakkal.
Nem verbális jelzések tartalmának
felismerése, használata beszéd
közben.
Önismereti gyakorlatok,
szerepjátékok.
Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás,
Kulcsfogalmak/
bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés,
fogalmak
köszönetnyilvánítás.

Tematikai egység/ Olvasás, az írott szöveg megértése 1. -az olvasástanulás Órakeret
Fejlesztési cél
előkészítése
24 óra
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A tematikai egység Az olvasástanulás előkészítése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Motiváció kialakítása, fejlesztése, A tanuló
Vizuális kultúra: ábra,
szorongásmentes olvasási
nyitott, motivált, érdeklődő az
illusztráció,
környezet megteremtése.
olvasás tanulásában;
reprodukció.
Az olvasáshoz szükséges
rendelkezik a megfelelő
képességek és részképességek
ismeretekkel és szókinccsel az
Ének-zene: ritmus,
fejlesztése (fonémahallás,
olvasást, írásbeliséget illetően;
tempó, dallam.
megkülönböztető képesség,
részképességei elérték a
figyelem, tempó, ritmus,
szükséges szintet.
Matematika,
szókincs, nyelvhasználati
Testnevelés és sport:
szabályok, kommunikációs
irányok azonosítása,
képességek, irányok felismerése,
megnevezése..
relációs szókincs, nyelvi
tudatosság).
A beszéd, a beszédészlelés és
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értés fejlesztése. A mondat
felbontása szavakra, a szavak
szótagokra, a szótagok
hangokra. A mondat, a szó, a
szótag, a hang fogalmának
tapasztalati alapozása.
Az olvasáshoz szükséges helyes
testtartás kialakítása.
A szavak első hangjának
leválasztása, szavak bontása
hangokra.
Kulcsfogalmak/ Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, szótag, szó.
fogalmak

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. -az olvasás
Órakeret
Tematikai egység/
jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség
69 + 4 óra
Fejlesztési cél
kialakítása
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség
A tematikai
kialakítása.
egység nevelésifejlesztési céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanuló
Vizuális kultúra:
A nyomtatott kis- és nagybetűk
olvasási tevékenysége motivált,
betűtípus, betűforma.
együttes tanítása, a hang és a
érdeklődő;
betű megfeleltetése.
ismeri a magyar ábécé nyomtatott
Betűk összeolvasása,
kis és nagybetűit;
betűkapcsolatok, szótagok,
ismeri a betű-hang, fonémaszavak szókapcsolatok,
mondatok és szövegek olvasása graféma megfeleltetési szabályait;
biztos betűfelismerési,
némán és hangosan.
összevonási képességgel
Az olvasásra vonatkozó szókincs, rendelkezik;
pl. szerző, író, olvasó, cím,
ismeri olvasással kapcsolatos
szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. erősségeit, hibáit;
Az olvasás funkciójáról,
rendelkezik az olvasásra, annak
folyamatáról alkotott ismeret,
folyamatára vonatkozó
meggyőződés kialakítása,
szókinccsel, ismeretei az
fejlesztése.
életkornak megfelelőek;
Betűfelismerés, betű-hang,
biztonsággal, pontosan olvas
fonéma-graféma azonosítási
szavakat, szószerkezeteket,
szabályok, automatizált képesség. mondatokat életkori
Biztonságos betű-összevonási
sajátosságának megfelelő
képesség.
egyszerű, rövid szövegeket.
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Olvasástechnikai hibák
felismerése, javítása.
Kulcsfogalmak/ Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel,
fogalmak
összefoglalás.

Tematikai egység/ Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő
Órakeret
Fejlesztési cél
olvasás előkészítése
34 +2 óra
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A tematikai egység A szövegértő olvasás előkészítése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magabiztos néma és hangos
A tanuló
Matematika;
ismert
és
begyakorolt
szöveget
olvasás a mondat egyszerűbb,
környezetismeret:
folyamatosságra,
pontosságra
életkori sajátosságoknak
szóbeli és írásbeli
törekvően
olvas
fel,
megfelelő szintjén.
szövegértés.
felismeri,
szükség
esetén
A szövegértő olvasás
modellkövetéssel javítja olvasási
Vizuális kultúra:
megalapozása.
hibáit,
Olvasási stratégiák előkészítése:
Mesék,
használja az előzetes áttekintés,
érzékszervi képek alkotása,
gyermekirodalmi
egyszerű összefoglalás, az
grafikus szervezők, összefoglalás,
alkotások és azok
érzékszervi képek alkotásának
előzetes áttekintés.
animációs, filmes
stratégiáit a megértés érdekében;
Az explicit információk, állítások
adaptációinak
a szöveg megértését bizonyítja a
megértése, értelmezése,
összehasonlítása,
következő tevékenységekkel:
értékelése, egyszerű
feldolgozása. Az
következtetés, lényegkiemelés,
következtetések levonása.
olvasott/felolvasott
tartalommondás, események
Mesék, narratív történetek értő
szöveghez és a
összefoglalása, egyszerű
hallgatása, felidézése. (pl.
levetített adaptációhoz
értékelése az életkornak
történetek a családi élet
kapcsolódó élmények
megfelelő szinten.
eseményeiről; nemzeti
megjelenítése és
ünnepeinkről, jelképeinkről).
feldolgozása (pl.
A szövegértés szövegtípusnak
rajzzal,
(szépirodalomi szövegek, versek
montázskészítéssel).
Médiaélmények (pl.
és prózai alkotások,
tetszés, kíváncsiság,
ismeretterjesztő és hétköznapi
szövegek ) megfelelő
rossz élmény)
funkciójáról, folyamatáról
felidézése, kifejezése
alkotott ismeret, meggyőződés
és megjelenítése
kialakítása, fejlesztése.
szóban, vizuálisan (pl.
rajzolás, bábkészítés)
vagy szerepjátékkal.
Jel, jelkép, piktogram.
Kulcsfogalmak/ Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel,
fogalmak
bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés.
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Fejlesztési cél
Előzetes tudás
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Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret
folyamatos
9 óra
Iskolaérettség.
Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása.
A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a
A tematikai egység ritmus és a zene révén.
nevelési-fejlesztési Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.
A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.
céljai
Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers,
mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nép- és műköltészeti
A tanuló
Dráma és tánc:
alkotások megismertetése, a
hallgat, olvas verset, mesét,
dramatikus és
népköltészetben megtestesülő
életkori sajátosságának megfelelő improvizációs játékok.
értékek, hagyományok
irodalmi műveket;
közvetítése. Ismerkedés hazai
képes egyszerű irodalmi szövegek Ének-zene: ritmus,
kisebbségek és más népek
felismerésére műfaji jellemzőinek ismétlődések.
irodalmának alkotásaival.
alapján (pl. mese, költemény,
A mese és a valóságleírás
mondóka, találós kérdés);
Vizuáliskultúra:
különbségének tudatosítása.
néhány verset, mondókát elmond Jelmez, kellék, díszlet,
Tapasztalatszerzés a verses és a
fejből;
színpadi tér és lépték.
prózai szövegek formájának
dramatikus játékokban
Különböző
különbségeiről.
együttműködik a társakkal.
médiaszövegek (pl.
Az olvasmány címének,
animációs mesék)
hangulatának megfigyelése;
cselekménye kezdő- és
témájának, szereplőinek, főbb
végpontjának, a
eseményeinek megnevezése (pl.
cselekményelemek
Benedek Elek, Kányádi Sándor
sorrendjének
,Móra Ferenc, Móricz Zsigmond
megfigyelése
meséi, mesefeldolgozásai).
közvetlen példák
A szereplők cselekedeteinek
alapján. Címadás.
megítélése, tulajdonságaik
Saját megélt élmények
megfigyelése. Egyszerű oksági
és tapasztalatok
összefüggések felismerése.
összevetése a média
A cím és a tartalom
által közvetített,
kapcsolatának felismerése.
megjelenített
A verses forma megfigyelése, a
világokkal (pl.
ritmus, a rím, az ismétlődések
gyermekműsorok,
felfedezése, megtapasztalása.
gyermekújságok,
Olvasmányok szerzőjének
képregények,
megnevezése.
életkornak megfelelő
Rövid mesék, történetek
rajzfilmek,
dramatikus, bábos megjelenítése.
gyermekeknek készülő
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Az olvasmány tartalmához
kapcsolódó improvizációs és
beleélő játékok.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
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internetes honlapok
alapján). A hang és
kép szerepe a
mesevilágban.

Erkölcstan: én és
szűkebb közösségeim.
Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés;

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának
Órakeret
technikai alapozása
19 +2 óra
Iskolaérettség.
A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismerése,
gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság,
A tematikai egység hallás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető
képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága;
céljai
feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási
megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások).
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hangok helyének, időtartamának A tanuló
,Életvitel és gyakorlat:
megfigyelése szavakban.
nyitott, motivált, érdeklődő az
a finommozgások
Analizáló, szintetizáló feladatok írás tanulásában;
fejlesztése (pl.
végzése.
előzetes képességei és ismeretei gyurmázással).
Tájékozódás térben, síkban.
megfelelőek az írástanulás
A füzet és az írószerek
megkezdéséhez;
Vizuális kultúra: a
használata. Finommozgások,
finommotorikája, szem-kéz
finommozgások
mozgáskoordináció fejlesztése.
koordinációja megfelelő szintű;
fejlesztése rajzolással,
Vonalvezetési gyakorlatok,
tisztában van az írás alapvető
festéssel, mintázással.
betűelemek vázolása, írása.
funkcióival a mindennapi életben.
Helyes írásszokások kialakítása
Erkölcstan: az írott
(testtartás, írószerfogás,
nyelvi kommunikációs
kézcsúsztatás).
viselkedés szabályai.
A szem és a kéz mozgásának
Ének-zene:
összehangolása.
hallásfejlesztés.
Az íráshoz szükséges helyes
testtartás kialakítása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Betűelem.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő
Órakeret
gyakorlatok
29 + 6 óra
Iskolaérettség.
Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.
A tematikai egység
A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek
nevelési-fejlesztési
figyelembevételével.
céljai
Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az írott kis- és nagybetűk
A tanuló
Vizuális kultúra:
szabályos alakítása, kapcsolása.
ismeri és használja a magyar
irányváltásokat segítő
Betűkapcsolatok, rövid szavak
ábécé betűinek írott alakjait;
vonalkombinációk
írása.
írása rendezett, a betűket
(vonalkötegek,
A hangok időtartamának jelölése. olvashatóan alakítja és kapcsolja vonalgombolyagok
Másolás írott, majd nyomtatott
egymáshoz.
stb.) használata.
mintáról: szavak, szókapcsolatok,
rövid mondatok írása.
Hat betűnél nem hosszabb szavak
látó-halló tollbamondásra írása.
Rövid szavak írása emlékezetből.
Rövid mondatok írása
tollbamondásra és emlékezetből.
Kulcsfogalmak/ Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű,
fogalmak
háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg.

Tematikai egység/ Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás
Órakeret
Fejlesztési cél
előkészítése - folyamatos
19 + 2 óra
Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.
Előzetes tudás
A tematikai egység Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése:
nevelési-fejlesztési az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes
szokásoknak a megerősítése.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szabályos betűalakítás és
A tanuló
Vizuális kultúra:
betűkapcsolás a szavak,
másoláskor nem vét írástechnikai térérzékelés,
szókapcsolatok, mondatok és
hibát;
finommotorika,
rövid szövegek írásakor.
jelöli a mondatkezdést és a
esztétikai igényesség;
Az íráshasználat normáinak
mondatzárást;
különféle vonaltípusok
megtartása.
a gyakorolt szókészlet körében
készségfejlesztő
Elvárható tempójú írás.
alkalmazza a szókezdő nagybetűt; alkalmazása.
Két-három összefüggő mondat
ismeri az időtartam és a j hang
leírása másolással, tollbamondás kétféle jelölési módját;
Testnevelés és sport:
után vagy emlékezetből.
szövegminta alapján felismeri és harmonikus mozgás.
kijavítja hibáit.
Önállóan alkotott rövid
Ének-zene: tempó,
mondatok leírása.
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ritmus.
Helyes írásszokások alkalmazása
(testtartás, írószerfogás,
kézcsúsztatás).
Kulcsfogalmak/ Kisbetű, nagybetű; margó.
fogalmak

Tematikai egység/ Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret
Fejlesztési cél
folyamatos
8 óra
A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges
Előzetes tudás
nyelvtani fogalmak.
A helyesírási készség fejlesztése.
A tematikai
A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok
egység nevelésialkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.
fejlesztési céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szabályszerűségek felismerése és A tanuló
Ének-zene: egy adott
alkalmazása írásbeli
szükség szerint felidézi és
dallamhoz szöveg
feladatokban. Hibajavításkor
alkalmazza a helyesírási
alkotása.
indoklás a szabály felidézésével. szabályokat a begyakorolt
A helyesírási probléma
szókészlet körében;
felismerése, a jelölés gyakorlása 30–40 begyakorolt szó esetében
szóelemzés segítségével.
helyesen jelöli a j hangot;
Az írás és a helyes kiejtés
az egyszerű szavakat helyesen
együttes alkalmazása.
választja el.
A j és ly használata az ismert
szókincs körében.
Szabályismeret és alkalmazás:
az időtartam jelölése;
a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok;
a hagyomány szerinti írásmód;
az elválasztás szabályai;
A mondatkezdő nagybetű és a
megfelelő mondatvégi írásjel
jelölése, alkalmazása írásbeli
feladatokban.
A korosztálynak megfelelő
lexikonok, szótárak használata.
Kulcsfogalmak/ Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A tanulási képesség fejlesztése - folyamatos

Órakeret
3 óra
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Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A tematikai egység A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő
nevelési-fejlesztési megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás
képességének támogatása, fejlesztése.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az önálló feladatvégzés egyes
A tanuló
Matematika;
lépéseinek megalapozása és
a tanító irányításával motiváltan környezetismeret:
gyakorlása (könyvtárlátogatás,
tanul;
önálló tanulás.
könyvkölcsönzés;
a tanulási folyamat során
gyermeklexikon használata;
változatos tevékenységeket és
Vizuális kultúra: A
beszélgetés a tanulás szerepéről, több érzékszervet is használ;
szöveget alkotó
fontosságáról, a tanuláshoz
szöveghűen felidézi a következő betűformák és a
szükséges információk
szépirodalmi műveket, illetve
közlési tartalmak
kereséséről és kezeléséről).
azok részleteit: 2-3 mondóka,
kapcsolatának
Egyszerű ok-okozati összefüggés József Attila: Altató; Nemes
felismerése. Kép és
felismerése; következtetések
Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi
szöveg kompozíciós
levonása.
Sándor: Anyám tyúkja, Tamkó
kapcsolatának
Tanulás több tevékenység és
Sirató Károly egy verse, Weöres elemzése.
érzékszerv segítségével: ritmus-, Sándor három költeménye;
Mesék,
mozgás- és beszédgyakorlatokkal kortárs magyar lírikusok
gyermekirodalmi
kombinált memória-gyakorlatok, műveiből néhány alkotás.
alkotások és azok
szövegtanulási technikák. A
animációs, filmes
fantázia és képzelet aktiválása a
adaptációinak
megismerés érdekében.
összehasonlítása,
A kép és a szöveg kapcsolata.
feldolgozása. Az
Illusztrált szövegekben a kép és a
olvasott/felolvasott
szöveg kiegészítő hatása.
szöveghez és a
A könyvtárhasználat alapvető
levetített adaptációhoz
szabályai. Írott nyelvi források,
kapcsolódó élmények
információhordozók, könyvek,
megjelenítése és
újságok. Eligazodás a könyvek,
feldolgozása (pl.
írott nyelvi források világában.
rajzzal,
Gyermekújságok jellemzői
montázskészítéssel).
tartalomjegyzék alapján.
Az életkori
Tájékozódás a
sajátosságokhoz
gyermeklexikonokban betűrend
igazodó
segítségével. A könyvek jellemző
internethasználat
adatainak, részeinek megfigyelése
kockázatainak és
(író, cím, kiadó, tartalomjegyzék).
lehetőségeinek
felismerése (pl.
gyermekbarát
honlapok böngészése).
Kulcsfogalmak/ Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság.
fogalmak
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Tematikai egység/ Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti Órakeret
Fejlesztési cél
érzék fejlesztése - folyamatos
2 óra
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A tematikai egység Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű
nevelési-fejlesztési szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés
szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Egyszerű ítéletek alkotása a
A tanuló
Dráma és tánc:
mesék, versek, olvasott, hallott
ismeri, megérti rövid, egy szálon részvétel dramatikus
irodalmi művek szereplőiről.
futó művek segítségével a
játékban.
Alapvető erkölcsi, esztétikai
történeteket bemutató művek
fogalmak, kategóriák kialakítása szerveződését, felépítését, az
Vizuális kultúra: átélt,
(szép, csúnya, jó, rossz, igaz,
összefüggések logikáját, az okelképzelt vagy olvasott
hamis). A történetiségen alapuló okozati viszonyt;
esemény vizuális
összefüggések megértése az egy képes állást foglalni, érvelni
kifejezése.
szálon futó történekben.
alapvető erkölcsi kérdésekben;
Azonosulás, ítélet, érvelés
meggyőződéssel képviseli a
Erkölcstan:
szépirodalmi szövegek kapcsán. legalapvetőbb emberi értékeket; családtagjaim, szeretet,
A megismert mese, történet
meghallgatja mások érvelését is; barátkozás
tanulságának összevetése saját
képes beleélésre, azonosulásra az (konfliktushelyzetek
tapasztalatokkal, eseményekkel. életkori sajátosságainak
megélése játékokon
Egyszerű közmondások, szólások megfelelő művek befogadása
keresztül).
megismerése, megfelelő
során;
alkalmazása. Mindennapi
dramatikus és drámajátékok
Környezetismeret: az
konfliktusok átélése dramatikus
segítségével képes átélni
ember megismerése
játékokban, drámajátékban (pl.
mindennapi konfliktusokat,
(magatartásformák,
bábjáték).
azokat életkori szintjén kezelni.
szabályok, viselkedési
A múlt néhány emléke
normák); környezet és
környezetünkben (múzeumok,
fenntarthatóság.
emléktáblák, műemlékek,
emlékművek; tárgyak, fotók,
egyéb dokumentumok;
szokások).
Nemzeti ünnepeink, jelképeink.
Kulcsfogalmak/ Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép.
fogalmak

Tematikai egység/ Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés
Fejlesztési cél

Órakeret
10 óra
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Memoriter
Szabadon választható versek, népköltészeti mondókák, sorolók, nyelvtörők, verses mese
elmondása fejből.
Mennyiségét a tanulócsoport teherbíró képessége határozza meg.

Követelmények
- A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival,
alkalmazza őket.
- Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.
- Legyen képes képről, képsorról két – három összefüggő mondatot alkotni.
- Az olvasás és írás jelrendszerének biztos ismerete. Az írott és nyomtatott betűk biztos ismerete.
- Rövid , ismert szöveg lassú, hangos olvasása: szótagolva, szóképekben, kifejezésenként,
folyamatosan.
- Az olvasottak megértését tudja bizonyítani: rajzzal, aláhúzással a szereplők, a helyszín
kiválasztásával.
- A tanult módon alakítsa és kapcsolja a betűket.
- Másoljon szavakat, rövid mondatokat írott és nyomtatott szövegről.
- Tollbamondás alapján írjon rövid szavakat, két – három szóból álló mondatokat.
- Tudjon írni emlékezetből kéttagú szavakat képről.
- A magánhangzók időtartamát helyesen jelölje.
- Jelölje helyesen a j hangot 10–20 begyakorolt szóban.
- A mondatokat kezdje nagybetűvel és zárja le mondatvégi írásjellel.
- Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.
2. évfolyam
A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az
olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti motívumok
felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogalmak
tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy
szöveghagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez
kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt vesz a
ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. Képessé
válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és megosztására,
gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, énekes
rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok átélésére
bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevékenység
több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. A magyar
nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben tapasztalatot
szerez a társakkal való együttműködésről,tevékenységek kezdeményezéséről. A kisiskolások, akik
korán találkoznak audiovizuális és hipertextes (internetes közegben működő) szövegekkel is
(gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, közösségi oldalak használata), megismerkednek a
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szövegek különböző modalitásaival, eltérő médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival is
(az írott szöveg, a hang és a kép kapcsolatával – egyszerű, játékos formában). A tanuló játékos
gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő memóriagyakorlatot. Az
olvasásmegértés folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat,
következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányított, majd
önálló információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud
kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében.
A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar nyelvet.
A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság fejlesztése.
Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes beszéd
fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás életkornak
megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás.
Az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcsolatos pozitív
viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a tanulók egyedi
sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás folyamatát, haladási
tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, gátoltság kialakulásának
megelőzése érdekében.
Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a különböző
területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a szókincs
gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle használatainak a
megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs
árnyalt ismerete.
Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A fejlesztés
eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei szövegének, a
feladatok utasításainak a lényegét.
A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb
tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív használatára
nevelni.
Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és betűkapcsolások
elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra kell szert tenniük a
tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az életkorban elvárható
követelményeknek.
Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emeltebb igényű
szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a magyar nyelv
rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás nyelvi
tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a
helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó
fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási szótár
használatának szokássá fejlesztése.
Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi
tevékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő
időtartamban legyenek képesek irányítani.

2. évfolyam
Éves óraszám: 259 (148 olvasás, 74 nyelvtan, 37 írás); Heti óraszám: 7 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 259
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Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása –
folyamatos
Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás
előkészítése
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20 óra
75+ 10 óra

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – folyamatos

15 óra

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok

20 óra

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése –
folyamatos

35 óra

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása:
mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták

20 + 6 óra

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos

29 óra

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos

16 óra

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék
fejlesztése – folyamatos
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés
Éves óraszám

3 óra
10 óra
233 + 26
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
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Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése Órakeret
és alkotása - folyamatos
20 óra
A szóbeli és az írásos kommunikáció megértése és a kifejezés
Előzetes tudás
érthetőségének életkornak megfelelő szintje.
A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a
A tematikai egység kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi
nevelési-fejlesztési kapcsolattartás biztonságának elősegítése.
Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések,
céljai
vélemények pontosabb kifejezése.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A helyes beszédlégzés. A hangok A tanuló
Ének-zene; testnevelés
tiszta artikulációja, az időtartam
érthetően beszél;
és sport: helyes
és a hangkapcsolatok helyes
megérti az egyszerű
légzéstechnika.
kiejtése. Mondatok, szövegek
magyarázatokat, utasításokat és
olvasásakor, memoriterek
társai közléseit. A kérdésekre
Vizuális kultúra:
elmondásakor a hanglejtés, a
értelmesen válaszol;
képek, képzetek, képi
hangsúly helyes alkalmazása.
használja a bemutatkozás, a
kompozíciók; egyszerű
Az aktív szókincs bővítése,
felnőttek és a kortársak
(pl. kitalált vagy átélt)
pontosítása szövegkörnyezetben megszólításának és köszöntésének cselekmény
történő értelmezéssel és képek,
illendő nyelvi formáit;
megjelenítése
képzetek, képi kompozíciók
bekapcsolódik a közös
képekkel (pl. rajzzal,
fogalmi megfeleltetésével.
tevékenységekbe. Alkalmazkodik képsorozattal, fotóval)
Mondatok összekapcsolása.
azok szabályaihoz;
megfelelő
Összefüggő mondatok alkotása
eligazodik szűkebb környezete
hanghatásokkal (pl.
képek, képsorok alapján, adott
társas kapcsolatrendszerében.
zörejjel, énekhanggal)
vagy választott témáról.
kiegészítve.
Páros és csoportos beszélgetés.
Szituációs játékokban a felnőttek
Drámaés tánc:
és a kortársak udvarias
szituációs játékok.
megszólítása és a szituációnak
megfelelő nyelvhasználat
Erkölcstan: én és
alkalmazása.
környezetem,
Nem verbális jelzések tartalmának
bemutatkozás,
felismerése, használata beszéd
önismeret.
közben.
Önismereti gyakorlatok,
szerepjátékok.
Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás,
Kulcsfogalmak/
bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés,
fogalmak
köszönetnyilvánítás.
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Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
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Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő
olvasás előkészítése
Elemi szövegértő olvasás képessége.
A szövegértő olvasás fejlesztése.

Tevékenységek/Ismeretek
Az olvasásra vonatkozó szókincs,
pl. szerző, író, olvasó, cím,
szöveg, mondat, írásjel, bekezdés.
Az olvasás funkciójáról,
folyamatáról alkotott ismeret,
meggyőződés fejlesztése.
Betűfelismerés, betű-hang,
fonéma-graféma azonosítási
szabályok, automatizált
képesség.
Biztonságos szóolvasási
képesség.
Olvasástechnikai hibák
felismerése, javítása.
Magabiztos néma és hangos
olvasás a mondat egyszerűbb,
életkori sajátosságoknak
megfelelő szintjén.
Olvasási stratégiák előkészítése:
érzékszervi képek alkotása,
grafikus szervezők, összefoglalás,
előzetes áttekintés.
Az explicit információk, állítások
megértése, értelmezése,
értékelése, egyszerű
következtetések levonása.
Mesék, narratív történetek értő
hallgatása, felidézése. (pl.
történetek a családi élet
eseményeiről; nemzeti
ünnepeinkről, jelképeinkről).

Fejlesztési követelmények
A tanuló
ismert és begyakorolt szöveget
folyamatosságra, pontosságra
törekvően olvas fel,
felismeri, szükség esetén
modellkövetéssel javítja olvasási
hibáit,

használja az előzetes áttekintés,
egyszerű összefoglalás, az
érzékszervi képek alkotásának
stratégiáit a megértés érdekében;
a szöveg megértését bizonyítja a
következő tevékenységekkel:
következtetés, lényegkiemelés,
tartalommondás, események
összefoglalása, egyszerű
értékelése az életkornak
megfelelő szinten.

Órakeret
75 +10 óra

Kapcsolódási pontok
Matematika;
környezetismeret:
szóbeli és írásbeli
szövegértés.
Vizuális kultúra:
Mesék,
gyermekirodalmi
alkotások és azok
animációs, filmes
adaptációinak
összehasonlítása,
feldolgozása. Az
olvasott/felolvasott
szöveghez és a
levetített adaptációhoz
kapcsolódó élmények
megjelenítése és
feldolgozása (pl.
rajzzal,
montázskészítéssel).
Médiaélmények (pl.
tetszés, kíváncsiság,
rossz élmény)
felidézése, kifejezése
és megjelenítése
szóban, vizuálisan (pl.
rajzolás, bábkészítés)
vagy szerepjátékkal.
Jel, jelkép, piktogram.
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A szövegértés szövegtípusnak
megfelelő funkciójáról,
folyamatáról alkotott ismeret,
meggyőződés kialakítása,
fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel,
fogalmak
bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret
folyamatos
15 óra
Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek ismerete, igény a
Előzetes tudás
befogadásra.
Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása.
A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a
A tematikai egység ritmus és a zene révén.
nevelési-fejlesztési Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.
A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.
céljai
Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers,
mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nép- és műköltészeti
A tanuló
Dráma és tánc:
alkotások megismertetése, a
hallgat, olvas verset, mesét,
dramatikus és
népköltészetben megtestesülő
életkori sajátosságának megfelelő improvizációs játékok.
értékek, hagyományok
irodalmi műveket;
közvetítése. Ismerkedés hazai
képes egyszerű irodalmi szövegek Ének-zene: ritmus,
kisebbségek és más népek
felismerésére műfaji jellemzőinek ismétlődések.
irodalmának alkotásaival.
alapján (pl. mese, költemény,
A mese és a valóságleírás
mondóka, találós kérdés);
Vizuáliskultúra:
különbségének tudatosítása.
néhány verset, mondókát elmond Jelmez, kellék, díszlet,
Mondák, legendák a magyar nép fejből;
színpadi tér és lépték.
történetéből; rövid elbeszélések a dramatikus játékokban
Különböző
magyar történelem nagy
együttműködik a társakkal.
médiaszövegek (pl.
alakjairól.
animációs mesék)
Tapasztalatszerzés a verses és a
cselekménye kezdő- és
prózai szövegek formájának
végpontjának, a
különbségeiről.
cselekményelemek
Az olvasmány címének,
sorrendjének
hangulatának megfigyelése;
megfigyelése
témájának, szereplőinek, főbb
közvetlen példák
eseményeinek megnevezése (pl.
alapján. Címadás.
Arany László, Benedek Elek,
Saját megélt élmények
Wass Albert, Illyés Gyula meséi,
és tapasztalatok
mesefeldolgozásai).
összevetése a média
A szereplők cselekedeteinek
által közvetített,
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megítélése, tulajdonságaik
megjelenített
megfigyelése. Egyszerű oksági
világokkal (pl.
összefüggések felismerése.
gyermekműsorok,
A cím és a tartalom
gyermekújságok,
kapcsolatának felismerése.
képregények,
A verses forma megfigyelése, a
életkornak megfelelő
ritmus, a rím, az ismétlődések
rajzfilmek,
felfedezése, megtapasztalása.
gyermekeknek készülő
Olvasmányok szerzőjének
internetes honlapok
megnevezése.
alapján). A hang és
Rövid mesék, történetek
kép szerepe a
dramatikus, bábos megjelenítése.
mesevilágban.
Az olvasmány tartalmához
kapcsolódó improvizációs és
Erkölcstan: én és
beleélő játékok.
szűkebb közösségeim.
Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; monda,
Kulcsfogalmak/
főszereplő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus,
fogalmak
ismétlődés, rím.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő
Órakeret
gyakorlatok
20 óra
Az írás jelrendszerének ismerete.
Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.
A tematikai egység
A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek
nevelési-fejlesztési
figyelembevételével.
céljai
Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az írott kis- és nagybetűk
A tanuló
Vizuális kultúra:
szabályos alakítása, kapcsolása.
ismeri és használja a magyar
irányváltásokat segítő
Betűkapcsolatok, rövid szavak
ábécé betűinek írott alakjait;
vonalkombinációk
írása.
írása rendezett, a betűket
(vonalkötegek,
A hangok időtartamának jelölése. olvashatóan alakítja és kapcsolja vonalgombolyagok
Másolás írott, majd nyomtatott
egymáshoz.
stb.) használata.
mintáról: szavak, szókapcsolatok,
rövid mondatok írása.
Hat betűnél nem hosszabb szavak
látó-halló tollbamondásra írása.
Rövid szavak írása emlékezetből.
Rövid mondatok írása
tollbamondásra és emlékezetből.
Kulcsfogalmak/ Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű,
fogalmak
háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg.
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Tematikai egység/ Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás
Órakeret
Fejlesztési cél
előkészítése - folyamatos
35 óra
Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.
Előzetes tudás
A tematikai egység Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése:
nevelési-fejlesztési az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes
szokásoknak a megerősítése.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szabályos betűalakítás és
A tanuló
Vizuális kultúra:
betűkapcsolás a szavak,
másoláskor nem vét írástechnikai térérzékelés, finom
szókapcsolatok, mondatok és
hibát;
motorika, esztétikai
rövid szövegek írásakor.
jelöli a mondatkezdést és a
igényesség; különféle
Az íráshasználat normáinak
mondatzárást;
vonaltípusok
megtartása.
a gyakorolt szókészlet körében
készségfejlesztő
Elvárható tempójú írás.
alkalmazza a szókezdő nagybetűt; alkalmazása.
Két-három összefüggő mondat
ismeri az időtartam és a j hang
leírása másolással, tollbamondás kétféle jelölési módját;
Testnevelés és sport:
után vagy emlékezetből.
szövegminta alapján felismeri és harmonikus mozgás.
Önállóan alkotott mondatok
kijavítja hibáit.
leírása.
Ének-zene: tempó,
Helyes írásszokások alkalmazása
ritmus.
(testtartás, írószerfogás,
kézcsúsztatás).
Kulcsfogalmak/ Kisbetű, nagybetű; margó.
fogalmak

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
Órakeret
alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő 20 + 6 óra
és toldalék; mondatfajták
Nyelvtani alapismeretek.
Előzetes tudás
Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás
A tematikai egység
biztonságának megalapozása.
nevelési-fejlesztési
A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak
céljai
használatának tudatosítása.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A mondat, a szó, a hang, a betű
A tanuló
Környezetismeret:
felismerése és megnevezése.
felismeri és megnevezi a tanult
állatok
Az ábécé hangjainak felsorolása. nyelvtani fogalmakat, és a
kommunikációja, jel,
A betűrend használata gyakorlati különféle feladatmegoldásban
jelzés, információ;
feladatokban.
használja a szabályokat.
lakóhely, közlekedés;
A hangok csoportosítása fajtájuk
természeti ritmusok.
és időtartamuk szerint.
A szótagolás és elválasztás
Vizuális kultúra:
szabályszerűségeinek
hangfelvételek és
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
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képfelvételek készítése;
a helyes kiejtés
vizsgálata a felvétel
segítségével.

A szavak jelentést hordozó
Ének-zene:
szerepének ismerete.
ritmusjátékok
ütőhangszereken.
A rokon értelmű és az ellentétes
jelentésű szavak.
A szótő felismerése, a toldalékok
jelölése.
A toldalékos szavak felismerése
szövegben. Szavak toldalékos
alakjának alkotása. A -ba, -be, ban, -ben ,-val,-vel, -ból,-ből, tól,-től, -t, -hoz,-hez,-höz, -va/ve/-vá,-vé, ragos szóalakok
helyes használata és leírása.
A beszélői szándék felismerése a
kijelentő, kérdő,
felkiáltó,felszólító és óhajtó
mondatokban. Megnevezésük.
Az -e kérdőszó helyes használata.
Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű;
Kulcsfogalmak/
magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék,
fogalmak
kijelentő mondat, kérdő mondat.

Tematikai egység/ Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakeret
Fejlesztési cél
folyamatos
29 óra
A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges
Előzetes tudás
nyelvtani fogalmak.
A helyesírási készség fejlesztése.
A tematikai
A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok
egység nevelésialkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.
fejlesztési céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szabályszerűségek felismerése és A tanuló
Ének-zene: egy adott
alkalmazása írásbeli
szükség szerint felidézi és
dallamhoz szöveg
feladatokban. Hibajavításkor
alkalmazza a helyesírási
alkotása.
indoklás a szabály felidézésével. szabályokat a begyakorolt
A helyesírási probléma
szókészlet körében;
felismerése, a jelölés gyakorlása 30–40 begyakorolt szó esetében
szóelemzés segítségével.
helyesen jelöli a j hangot;
Az írás és a helyes kiejtés
az egyszerű szavakat helyesen
együttes alkalmazása.
választja el.
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A j és ly használata az ismert
szókincs körében.
Szabályismeret és alkalmazás:
az időtartam jelölése;
a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok;
a hagyomány szerinti írásmód;
az elválasztás szabályai;
a kijelentő és a kérdő mondat
jelölése.
A mondatkezdő nagybetű és a
megfelelő mondatvégi írásjel
jelölése, alkalmazása írásbeli
feladatokban.
A korosztálynak megfelelő
lexikonok, szótárak használata.
Kulcsfogalmak/ Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel.
fogalmak

Tematikai egység/ A tanulási képesség fejlesztése - folyamatos
Órakeret
Fejlesztési cél
16 óra
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A tematikai egység A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő
nevelési-fejlesztési megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás
képességének támogatása, fejlesztése.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az önálló feladatvégzés egyes
A tanuló
Matematika;
lépéseinek megalapozása és
a tanító irányításával motiváltan környezetismeret:
gyakorlása (könyvtárlátogatás,
tanul;
önálló tanulás.
könyvkölcsönzés;
a tanulási folyamat során
gyermeklexikon használata;
változatos tevékenységeket és
Vizuális kultúra: A
beszélgetés a tanulás szerepéről, több érzékszervet is használ;
szöveget alkotó
fontosságáról, a tanuláshoz
szöveghűen felidézi a következő betűformák és a
szükséges információk
szépirodalmi műveket, illetve
közlési tartalmak
kereséséről és kezeléséről).
azok részleteit: 2-3 mondóka,
kapcsolatának
Egyszerű ok-okozati összefüggés József Attila: Altató; Nemes
felismerése. Kép és
felismerése; következtetések
Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi
szöveg kompozíciós
levonása.
Sándor: Anyám tyúkja, Tamkó
kapcsolatának
Tanulás több tevékenység és
Sirató Károly egy verse, Weöres elemzése.
érzékszerv segítségével: ritmus-, Sándor három költeménye;
Mesék,
mozgás- és beszédgyakorlatokkal kortárs magyar lírikusok
gyermekirodalmi
kombinált memória-gyakorlatok, műveiből néhány alkotás.
alkotások és azok
szövegtanulási technikák. A
animációs, filmes
fantázia és képzelet aktiválása a
adaptációinak
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megismerés érdekében.
A kép és a szöveg kapcsolata.
Illusztrált szövegekben a kép és a
szöveg kiegészítő hatása.
A könyvtárhasználat alapvető
szabályai. Írott nyelvi források,
információhordozók, könyvek,
újságok. Eligazodás a könyvek,
írott nyelvi források világában.
Gyermekújságok jellemzői
tartalomjegyzék alapján.
Tájékozódás a
gyermeklexikonokban betűrend
segítségével. A könyvek jellemző
adatainak, részeinek megfigyelése
(író, cím, kiadó, tartalomjegyzék).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

összehasonlítása,
feldolgozása. Az
olvasott/felolvasott
szöveghez és a
levetített adaptációhoz
kapcsolódó élmények
megjelenítése és
feldolgozása (pl.
rajzzal,
montázskészítéssel).
Az életkori
sajátosságokhoz
igazodó
internethasználat
kockázatainak és
lehetőségeinek
felismerése (pl.
gyermekbarát
honlapok böngészése).
Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság.

Tematikai egység/ Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti Órakeret
Fejlesztési cél
érzék fejlesztése - folyamatos
3 óra
Előzetes tudás
A tematikai egység Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű
nevelési-fejlesztési szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés
szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Egyszerű ítéletek alkotása a
A tanuló
Dráma és tánc:
mesék, versek, olvasott, hallott
ismeri, megérti rövid, egy szálon részvétel dramatikus
irodalmi művek szereplőiről.
futó művek segítségével a
játékban.
Alapvető erkölcsi, esztétikai
történeteket bemutató művek
fogalmak, kategóriák kialakítása szerveződését, felépítését, az
Vizuális kultúra: átélt,
(szép, csúnya, jó, rossz, igaz,
összefüggések logikáját, az okelképzelt vagy olvasott
hamis). A történetiségen alapuló okozati viszonyt;
esemény vizuális
összefüggések megértése az egy képes állást foglalni, érvelni
kifejezése.
szálon futó történekben.
alapvető erkölcsi kérdésekben;
Azonosulás, ítélet, érvelés
meggyőződéssel képviseli a
Erkölcstan:
szépirodalmi szövegek kapcsán. legalapvetőbb emberi értékeket; családtagjaim, szeretet,
A megismert mese, történet
meghallgatja mások érvelését is; barátkozás
tanulságának összevetése saját
képes beleélésre, azonosulásra az (konfliktushelyzetek
tapasztalatokkal, eseményekkel. életkori sajátosságainak
megélése játékokon
Egyszerű közmondások, szólások megfelelő művek befogadása
keresztül).

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

54. oldal

megismerése, megfelelő
során;
alkalmazása. Mindennapi
dramatikus és drámajátékok
Környezetismeret: az
konfliktusok átélése dramatikus
segítségével képes átélni
ember megismerése
játékokban, drámajátékban (pl.
mindennapi konfliktusokat,
(magatartásformák,
bábjáték).
azokat életkori szintjén kezelni.
szabályok, viselkedési
A múlt néhány emléke
normák); környezet és
környezetünkben (múzeumok,
fenntarthatóság.
emléktáblák, műemlékek,
emlékművek; tárgyak, fotók,
egyéb dokumentumok;
szokások).
Nemzeti ünnepeink, jelképeink.
Kulcsfogalmak/ Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép.
fogalmak
Tematikai egység/ Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés
Fejlesztési cél

Órakeret
10 óra

Memoriter
Versek, találós kérdések elmondása könyv nélkül, szöveghűen, a tanult mondatfonetikai eszközök
alkalmazásával. Közmondások, szólások ismerete.
A szöveg nehézségi fokát és mennyiségét a tanulócsoport teherbíró képessége határozza meg.

Követelmények
- A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival,
alkalmazza őket.
- Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.
- A kérdésekre értelmesen válaszoljon.
- Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
- Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias
nyelvi formáit.
- Legyen képes összefüggő mondatok alkotására.
- Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.
- Szöveghűen mondja el a memoritereket.
- Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.
- Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.
- Írása legyen rendezett, pontos.
- Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és
alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban.
- A mondatfajták biztos ismerete.
- Jelölje helyesen a j hangot 20–30 begyakorolt szóban.
- Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
- Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett.
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- Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén

3. évfolyam
A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése
képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.
E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai
pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a
szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció ösztönzése, gyakoroltatása.
Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló megértéséhez. A
szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek önálló
alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét,
ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet. Lehetőséget
teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi
kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv és a magyar
kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére.
Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú
olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek
fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a
gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának forrásai
is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének fejlődéséhez.
Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe
ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási szokások és
technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés
lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai
feldolgozás képességének fejlesztése.
A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás igényeinek
megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló
eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.
A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a
tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló
figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kifejező
nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.
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3. évfolyam
Éves óraszám: 259 (111 olvasás, 74 nyelvtan, 37 írás, 37 fogalmazás); Heti óraszám: 7 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 259

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése –
folyamatos

20 óra

Olvasás, az írott szöveg megértése

65 óra

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

16 óra

Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos

23 óra

Fogalmazási alapismeretek

18 +5 óra

Szövegalkotási gyakorlatok

25 + 5 óra

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása:
mondatfajták, szavak, szófajok

20 + 3 óra

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos

28 + 3 óra

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék
fejlesztése – folyamatos
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés
Éves óraszám

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

12 óra
6 óra
10 óra
233 + 26

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés
Órakeret
fejlesztése
20 óra
Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid
válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak
Előzetes tudás
alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás,
megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.
A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének
egymással összefüggő fejlesztése.
A tematikai egység
A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a
nevelési-fejlesztési
pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív
céljai
szókincs intenzív gyarapítására.
A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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A helyes beszédlégzés, a helyes
A tanuló
Minden tantárgy:
kiejtés, a mondat- és
értelmesen és érthetően fejezi ki összefüggő beszéd,
szövegfonetikai eszközök
gondolatait;
érvelés.
alkalmazása különféle
használja a mindennapi
kommunikációs helyzetekben (pl. érintkezésben az udvarias nyelvi Környezetismeret:
párbeszéd, felolvasás,
fordulatokat;
önfenntartás, légzés.
kiscsoportos beszélgetés, vita,
beszédstílusát beszélgető
beszámoló).
partneréhez igazítja;
Vizuális kultúra:
Felolvasáskor, szövegmondáskor bekapcsolódik csoportos
Műalkotások
nonverbális eszközök használata beszélgetésbe, vitába,
megfigyelése,
a kifejezés segítésében.
történetalkotásba,
jellemzése,
Vélemény kulturált
improvizációba, közös
értelmezése,
megfogalmazása.
élményekről, tevékenységekről
értékelése.
Figyelem a beszélgetőtársra. Az való beszélgetésekbe,
Médiaszövegek közötti
üzenet lényegének és érzelmi
értékelésbe;
különbségek (pl.
hátterének megfigyelése,
a közös tevékenységeket
televíziós
értékelése.
együttműködő magatartással
műsortípusok,
Állandósult szókapcsolatok,
segíti.
animációs mesefilmek,
szólások, közmondások
sorozatok) felismerése
jelentésének, stílusértékének
saját médiaélmények
értelmezése az olvasott
felidézésén,
szövegekben.
megjelenítésén (pl.
A különböző tantárgyak
szerepjáték) és
tanulásakor használt
közvetlen példákon
szakkifejezések, olvasmányokból
keresztül.
kiemelt ritkábban használt szavak
célzott használatával az aktív
szókincs gyarapítása.
Több mondatos összefoglaló
szöveg alkotása olvasmányok
tartalmáról, gyűjtött
tapasztalatokról,
megfigyelésekről.
Hosszabb szóbeli közlések
tartalmának rövidített elmondása.
Kulcsfogalmak/ Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték,
fogalmak
testtartás, térköz, távolságtartás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
65 óra
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály
Előzetes tudás
képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek.
A tematikai egység Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás
nevelési-fejlesztési kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző
Olvasás, az írott szöveg megértése
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szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás
kialakítása.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Életkori sajátosságoknak
A tanuló
Matematika: szöveges
megfelelő szépirodalmi,
az olvasás terén motivált,
feladatok.
dokumentum típusú, folyamatos, érdeklődő;
nem folyamatos, kevert, egyéni, folyékony, automatizált
Környezetismeret:
közös és tankönyvi célú szövegek olvasástechnikával rendelkezik a önálló tanulás,
megismerése, ezek megértése.
hangos és a néma olvasás
szövegfeldolgozás
Globális és kereső olvasás,
területén is;
kialakítása.
grafikus szervezők (ábrák,
felismeri és javítja a hibáit;
táblázatok, gondolattérkép,
felismeri és megérti azokat a
Erkölcstan: én magam;
fürtábra) alkalmazása a
különböző típusú, műfajú
az én világom.
hatékonyabb szövegértés
szövegeket, amelyekről tanult;
érdekében.
szintetizálja, értelmezi és értékeli Vizuális kultúra:
Az olvasmányhoz kapcsolódó
az életkori szintjének megfelelő Személyes élmények
előzetes ismeretek, személyes
szöveg információit és
és irodalmi szöveg
élmények, tapasztalatok
gondolatait;
alapján képek
felidézése és megosztása.
megfelelő nyelvi tudatossággal
készítése.
Gondolatok és információk
rendelkezik;
Képzőművészeti
értelmezése és integrálása,
ismeri és tanítói segítséggel
műfajok.
tartalom, nyelvezet,
használja a tanult olvasási
Az elemi mozgóképi
szövegszerkezet vizsgálata és
stratégiákat.
szövegalkotó kódok
értékelése.
felismerése,
A következő olvasási stratégiák,
médiaszöveg olvasása.
olvasást megértő folyamatot
Kérdések
segítő technikák ismerete,
megfogalmazása a
alkalmazása a hatékonyabb
látott információra,
megértés érdekében:
ismeretre, élményre
a szöveg átfutása,
vonatkozóan.
az előzetes tudás aktiválása,
Mesék,
jóslás, anticipáció.
gyermekirodalmi
Az olvasás céljának, módjának az
alkotások és azok
olvasás megkezdése előtt való
animációs, filmes
tisztázása.
adaptációinak
összehasonlítása,
feldolgozása.
Kulcsfogalmak/ Szöveg, műfaj, szövegértés.
fogalmak
céljai

Tematikai egység/ Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése
Órakeret
Fejlesztési cél
16 óra
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése
Előzetes tudás
tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén.
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A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű
befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás,
azonosulás) átélésének segítése.
A tematikai
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra
egység nevelésihagyományainak megismerése.
fejlesztési céljai
Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások
megismerése.
Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az olvasókönyvi szövegek
A tanuló
Környezetismeret:
csoportosítása formájuk, műfajuk megnevezi olvasmányai
környezeti, természeti,
és kommunikációs szándékuk
szerzőjét, szereplőit és azok
környezetvédelmi
szerint.
tulajdonságait, magyarázza
témájú olvasmányok.
Az olvasmányok témájának
cselekedeteiket;
megfigyelése, azonos témájú
azonosítja a történet idejét és
Ének-zene: a népdalok
szövegek összehasonlítása (pl.
helyszínét; a cselekmény kezdő- szövege (kifejező
gyerekalakok és gyereksorsok).
és végpontját, a
eszközök, nyelvi
Hasonlóságok és különbségek
cselekményelemek sorrendjét;
fordulatok,
felfedezése különféle irodalmi
konkrét esetekben felismeri a
motívumok, természeti
közlésformákban.
mesére jellemző fordulatokat,
képek).
Művészi eszközök keresése lírai szókapcsolatokat,
és elbeszélő művekben (ritmus,
mesejellemzőket;
Vizuális kultúra;
rím, refrén, hasonlatok).
az egyszerű szerkezetű mesék,
dráma és tánc: A
Jellegzetes irodalmi témák,
elbeszélések tartalmát
témához és a
motívumok (pl. család, gyermek, időrendben, több összefüggő
tartalomhoz is
természet) felfedezése
mondattal mondja el.
illeszkedő
olvasmányokban.
kifejezőeszközök
A művek szerkezeti jellemzőinek
elemzése, alkalmazása.
megfigyelése, a tér-idő
Mesék,
változásainak felismerése.
gyermekirodalmi
Elbeszélések 20. századi
alkotások és azok
eseményekről, hősökről,
animációs, filmes
sorsokról. Az események
adaptációinak
sorrendjének, a mesélő
összehasonlítása,
személyének megállapítása.
feldolgozása. Az
Mesékre jellemző kezdő és
olvasott/felolvasott
befejező fordulatok,
szöveghez és a
szókapcsolatok, ismétlődő
levetített adaptációhoz
motívumok felismerése.
kapcsolódó élmények
Rövidebb irodalmi szövegek
megjelenítése és
(versek, mesék, elbeszélések)
feldolgozása (pl.
önálló olvasása.
rajzzal,
Nagyobb terjedelmű, jellemzően
montázskészítéssel).
kortárs magyar és európai
A különböző

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

60. oldal

gyermekirodalmi alkotás
médiaszövegekben
(meseregény, ifjúsági regény,
megjelenő egyszerű
mesés-, verseskötet) elolvasása a
helyszín- és
tanító irányításával. Művek a
időviszonylatok
kortárs magyar irodalomból.
megfigyelése és
(Például: Békés Pál: Félőlény, A
értelmezése konkrét
bölcs hiánypótló; Berg Judit:
médiaszövegeken
Rumini; Boldizsár Ildikó:
keresztül.
Boszorkányos mesék; Csukás
Az elbeszélő
István: Süsü, a sárkány,
személyének
Keménykalap és krumpliorr, Pom
azonosítása különböző
Pom összes meséi, gyerekversek;
egyszerű
Dávid Ádám: A Virág utcai
médiaszövegekben (pl.
focibajnokság; Lázár Ervin:
animációs mesék).
Szegény Dzsoni és Árnika; Lackfi
János: Kövér Lajos színre lép;
Kányádi Sándor, Kovács András
Ferenc, Szabó T.
Annagyermekversei; Tóth
Krisztina: Londoni mackók, Varró
Dániel: Túl a Maszat-hegyen.)
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal kombinált
memóriagyakorlatok,
fantáziajátékok, elképzelt és
valóságos helyzetek
megjelenítése. Részvétel
csoportos játékokban, állóképek
tervezése, kivitelezése és
megbeszélése.
A mozgás és a szövegmondás
összekapcsolása. Egyszerűbb
drámai konvenciók és a színházi
formanyelv alapjainak
tapasztalati megismerése (jelenet,
felvonás, kezdet és vég, díszlet,
berendezés, jelmez, kellék, fényés hanghatások). A tanultak
felhasználása saját produkcióhoz,
bábelőadások, színházi előadások
megbeszélésekor.
Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás,
Kulcsfogalmak/
találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat,
fogalmak
ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

61. oldal

Az íráshasználat fejlesztése

Órakeret
23 óra
Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott
mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül,
Előzetes tudás
emlékezetből.
Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás
A tematikai egység
és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.
nevelési-fejlesztési
Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének,
céljai
esztétikumának értékként való elfogadása.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az írástechnika fejlesztése,
A tanuló
Matematika;
helyes írásszokások
írása jól olvasható;
környezetismeret:
megszilárdítása (testtartás,
írástempója lendületes;
olvasható, tetszetős és
írószerfogás, kézcsúsztatás).
füzetvezetése rendezett.
rendezett füzetvezetés.
Az írás lendületének és
tempójának fokozása.
Szósorok, mondatok írása
másolással, tollbamondás után,
emlékezetből és akaratlagos
írással.
Az egyéni írás kialakítása a
rendezett, tiszta és olvasható
íráskép igényével. Szükség esetén
az olvashatóság javítása.
Kulcsfogalmak/ Íráskép, szövegkép, olvashatóság.
fogalmak

Tematikai egység/ Fogalmazási alapismeretek
Órakeret
Fejlesztési cél
18 + 5 óra
A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása.
Előzetes tudás
A tematikai egység Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és
nevelési-fejlesztési lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanuló
Környezetismeret;
Az írásbeli fogalmazás
a tanult fogalmazási ismereteket matematika: érthető,
képességének alapozása.
A különböző szövegformák
felhasználja
világos szóbeli
tartalmi és szövegszerkesztési
fogalmazáskészítéskor.
szövegalkotás.
jellemzőinek ismerete.
Kellő tapasztalat a cím
Vizuális kultúra: Az
szerepéről, jellemzőiről; a
elemi mozgóképi
szövegek felépítéséről; az
szövegalkotó kódok
időrendről; az esemény, az
kreatív alkalmazása,
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előzmény és a következmény
médiaszöveg írás.
kapcsolatáról; a szöveg
Egyszerű cselekmény
kohéziójáról; a tématartásról; a
megjelenítése
nyelvi megformáltságról; a
képsorozattal (pl. rajz,
különböző szövegforma
digitális fotó, rövid
jellemzőiről, a bekezdések
animációs film) és
szerepéről.
hangokkal.
A szövegalkotás műveleteinek
ismerete: anyaggyűjtés,
címválasztás, a lényeges
gondolatok kiválasztása,
elrendezése, az időrend
érzékeltetése, a szöveg tagolása
bekezdésekre.
Az elbeszélő fogalmazás
jellemzői.
Az elbeszélés szerkezete :
bevezetés, tárgyalás, befejezés.
Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás,
Kulcsfogalmak/
befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS;
fogalmak
e-mail.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Szövegalkotási gyakorlatok

Órakeret
25 + 5 óra
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban.
Előzetes tudás
Képolvasás, mesemondás.
A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák
A tematikai egység
megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének
nevelési-fejlesztési
továbbfejlesztésével.
céljai
Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult fogalmazási ismeretek
A tanuló
Környezetismeret:
felhasználása a szöveg
a tanult fogalmazási ismeretek
változatos élővilág; a
alkotásakor.
felhasználásával kb. egy oldal
tanultak bemutató
Gondolatok, érzelmek,
terjedelmű elbeszélő fogalmazást leírása.
vélemények kifejezése.
készít;
Önálló írásbeli fogalmazások
a fogalmazás témájának
Vizuális kultúra:
készítése elbeszélő
megfelelő szavakat és
Természeti jelenség
szövegformában.
kifejezéseket használ;
megfigyelése, a
adott vagy választott témáról 8– tapasztalatok leírása,
A párbeszéd beillesztése a
10 mondatos leírást készít a tanult megjelenítése.
történetmondásba.
Szemléletes leírások készítése
fogalmazási ismeretek
Egyszerű cselekmény
egyszerű tárgyról, növényről,
alkalmazásával;
megjelenítése
állatról. Jellemzés készítése
a tartalmi egységek kezdetét
képsorozattal (pl. rajz,
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emberről.
Levélcímzés. Rövid szöveges
üzenetek megfogalmazása
különféle alkalmakra a címzett
személyének
figyelembevételével.
Hír, hirdetés, tudósítás.
Meghívó.

bekezdéssel jelzi;
figyel a bemutatás sorrendjére és
a nyelvi eszközök használatára;
a tanító útmutatásai alapján
kijavítja fogalmazási és
helyesírási hibáit.

63. oldal

digitális fotó, rövid
animációs film) és
hangokkal
(médiaszöveg-írás).

Fogalmazásíráskor a megfelelő
nyelvi eszközök alkalmazása.
A fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a
mondatok kapcsolásával. A
fogalmazás témájának megfelelő
szavak és kifejezések használata,
a fölösleges szóismétlődés
kerülése.
A fogalmazások javítása a tanult
fogalmazási ismeretek
felhasználásával, a tanító
segítségadásával.
Kulcsfogalmak/ Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, szereplő,
fogalmak
cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd.

Tematikai egység/ Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
Órakeret
Fejlesztési cél
alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok
20 + 3 óra
A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése.
Előzetes tudás
A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi
fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.
A tematikai
A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az
egység nevelésiinformációszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az
fejlesztési céljai
önellenőrzésben.
A nyelvi tudatosság fokozása.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A felkiáltó, a felszólító és az
A tanuló
Vizuális kultúra: Jelek
óhajtó mondatokban a beszélő
felismeri és megnevezi a tanult
a mindennapi életben.
szándékának felismerése és
nyelvtani fogalmakat, használja a Az időbeliség
megnevezése szövegben.
szabályokat;
ábrázolása a
A rokon értelmű szavak, a
felismeri, megnevezi és
képzőművészetben.
többjelentésű, azonos alakú
megfelelően jelöli a
szavak helyes használata.
mondatfajtákat;
Környezetismeret:
A tanult szófajok felismerése és
toldalékos formájukban,
tulajdonnevek a
megnevezése szójelentés alapján szövegben is felismeri és
térképeken.
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toldalékos formában is,
szócsoportokban, mondatban és
szövegben.
Ige felismerése,igeragozás.
Igék helyesírása.
Különféle időben végbemenő
cselekvések, történések
megkülönböztetése. Az igeidők
helyes használata beszédben és
írásban. Az igekötők szerepének
és írásmódjának megfigyelése.
Tudatos alkalmazásuk.
A főnév fajtáinak csoportosítása,
megnevezése. Többes számú
főnevek alkotása.
A -ba, -be, -ban, -ben ragos
főnevek helyes használata
mondatalkotással,
szövegértelmezéssel.
A tulajdonnevek csoportjainak
megismerése: személynevek,
állatnevek, földrajzi nevek,
intézmények neve, márkanevek,
címek.

64. oldal

megnevezi a tanult szófajokat;
a szövegkörnyezetnek
megfelelően használja az
igeidőket és az igekötőket;
alsó tagozaton tanult anyanyelvi
ismeretei rendszerezettek.

A melléknév szerepének ismerete
a nyelvhasználatban.
Ragos melléknevek.
A fokozott melléknévi alakok.
A névelők és a névutók
szerepének ismerete. A névelők
helyes használata.
A névmások (személyes, mutató,
kérdő) szerepének megértése,
alkalmazásuk a mondatokban.
Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév,
földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő;
Kulcsfogalmak/
névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás;
fogalmak
számnév, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév,
határozatlan számnév;személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

Órakeret
28 + 3 óra
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A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet
körében.
A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.
Előzetes tudás
A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben.
Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.
Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.
A tematikai egység A helyesírási készség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok
alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
A mondatvégi írásjelek helyes
A tanuló
használata az egyszerű mondatok a mondatot nagybetűvel kezdi és
végén.
írásjellel zárja;
a begyakorolt szókészlet körében
Helyesírási szabályok
biztonsággal alkalmazza a tanult
alkalmazása különböző
helyesírási szabályokat;
írástevékenységekben: igeidők,
írásbeli munkái rendezettek,
ragos és kiejtéstől eltérő
olvashatóak;
írásmódú igék; felszólítást
kifejező igealakok; igekötős igék; helyesírását önellenőrzéssel
felülvizsgálja, szükség esetén
tulajdonnevek, fokozott
javítja.
melléknevek és számnevek;
ragos névszók; névutós
szerkezetek; betűvel írt
számnevek; a keltezés többféle
formája.
Hosszú hangok jelölése a
melléknevek végén.
A főnév –t toldalékának
(ragjának) és a múlt idő jelének
megkülönböztetése.
A j hang biztonságos jelölése a
tanult szófajok körében.
Kulcsfogalmak/ Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály.
fogalmak

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
térképvázlat készítése
tulajdonnevek
feltüntetésével.
Matematika:
számnevek helyesírása.

Tematikai egység/
Órakeret
A tanulási képesség fejlesztése
Fejlesztési cél
12 óra
Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és
Előzetes tudás
nehézségek megnevezése.
A tematikai egység Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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A tanulás szerepe és módjai. Saját
tanulási folyamatunk
megismerése, hogyan tanulunk a
legkönnyebben, mi okoz
nehézséget. Gondolkodás a
gondolkodásunkról,
tanulásunkról. Egyszerű tanulási
módok, stratégiák. Tanulás
különböző típusú szövegekből.
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal kombinált
(koncentrációs)
memóriagyakorlatok,
szövegtanulási technikák.
Vázlatkészítés irányítással,
tanulás, összefoglalás vázlat
segítségével.
Ismerkedés különböző
információhordozókkal.
Adatok, információk gyűjtésének,
célszerű elrendezésének módjai.
Alapismeretek a könyvtár tereiről
és állományrészeiről. A könyvek
tartalmi csoportjai: szépirodalmi
művek, ismeretterjesztő irodalom,
kézikönyvek, elektronikus
információhordozók. A szótárak
szerkezeti jellemzői (betűrend,
címszó), a szótárhasználat módja.
A lexikon és a szótár egyező és
eltérő vonásai.
Az információk keresése és
kezelése. Különböző
információhordozók a lakóhelyi
és az iskolai könyvtárban. A
könyvtár mint információs
központ, a tanulás bázisa,
segítője. Ismerkedés
folyóiratokkal. Katalógusok
megfigyelése. A könyvtári
katalógus tájékoztató szerepe a
könyvek és egyéb
információforrások keresésében.

A tanuló
ismeri a tanulási folyamat
alapvető jellemzőit;
azonosítja az információ forrásait,
ismeri azok kezelését;
képes önálló tanulásra;
ismeri a saját tanulási
folyamatának, képességének
jellemzőit;
ismer és alkalmaz néhány tanulási
módot, stratégiát a különböző
tanulási feladatok teljesítése
érdekben;
a szövegből történő tanulás során
olvasási stratégiákat használ;
információt keres, kezel önállóan
néhány forrásból;
szöveghűen felidézi a következő
szépirodalmi műveket, illetve
azok részleteit: népdalszövegek,
József Attila: Betlehemi királyok,
Mama; Petőfi Sándor: Füstbe
ment terv; illetve kortárs magyar
lírikusok műveiből néhány
alkotás;
részletek Kölcsey Ferenc:
Hymnus; Petőfi Sándor: Nemzeti
dal; Vörösmarty Mihály: Szózat
című művéből, illetve szépprózai
művekből.

66. oldal

Környezetismeret:
jelenségek
megfigyelése, okokozati kapcsolatok
keresése.
Vizuális kultúra: Képi
analógiák keresése a
tanult szövegekhez.
Kérdések
megfogalmazása a
látott információra,
ismeretre, élményre
vonatkozóan.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

67. oldal

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti Órakeret
érzék fejlesztése
6 óra
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi
művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes
tetszésítéletek.
Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű
szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés
szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése.

Tevékenységek/Ismeretek
Erkölcsi és esztétikai ítélet
megfogalmazása, érvelés a
vélemény mellett, vitakészség
kialakulása. A szépirodalmi
alkotásokban megismert
helyzetek, azok tanulságának
alkalmazása mindennapi
helyzetekben. A művek
tanulságainak értelmezése.
A saját vélemény mellett a nem
saját álláspont megjelenítésének,
átélésének képessége. Mások
véleményének megértése,
elfogadása. Vélemények
összevetése, különbségek és
hasonlóságok megfigyelése,
felismerése és kritikája.
A műélvezet, a beleélés mélyebb
megtapasztalása a fentiek
segítségével is. Mindennapi
konfliktusok átélése dramatikus
játékokban, drámajátékban (pl.
bábjáték) saját és más
álláspontból is.
Szülők, nagyszülők gyermekkora,
életmódja, tárgyi világa. Az idő
tagolására szolgáló kifejezések
használata; időrend.
A múlt emlékei környezetünkben
(múzeumok, emléktáblák,
műemlékek, emlékművek;

Fejlesztési követelmények
A tanuló
ismeri, megérti a történeteket
bemutató művek szerveződését,
felépítését, az összefüggések
logikáját, az ok-okozati viszonyt;
képes állást foglalni, érvelni,
meggyőzni másokat alapvető
erkölcsi, esztétikai kérdésekben;
meggyőződéssel képviseli a
legalapvetőbb emberi értékeket,
megérti mások érvelését,
elfogadja az övétől eltérő
véleményeket, képes ezekkel is
azonosulni;
képes beleélésre, azonosulásra,
érzelmeinek kifejezésére az
életkori sajátosságainak
megfelelő történetek, művek
befogadása során;
dramatikus és drámajátékok
segítségével képes átélni
mindennapi konfliktusokat saját
és más álláspontból is, azokat
életkori szintjén kezelni.
történetek olvasásakor,
megbeszélésekor képes
elkülöníteni a múltbeli és
jelenbeli élethelyzeteket,
történéseket.
képes felidézni történelmünk és
kultúránk néhány kiemelkedő

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: Értékrend
alakulása. Szűkebb és
tágabb környezetem,
barátság.
Környezetismeret:
Környezeti rendszerek
állapota,
fenntarthatóság.
Egészséges életmód.
Viselkedési normák.
Vizuális kultúra;
Dráma és tánc: a
lényeg kiemelésének
lehetőségei a vizuális
kompozíciókban.
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tárgyak, fotók, egyéb
alakját, hozzájuk tud rendelni
dokumentumok; szokások).
néhány fontos jellemzőt.
Nemzeti ünnepeink, jelképeink.
A magyar szabadságküzdelmek
kiemelkedő alakjai.
Kiemelkedő magyar tudósok,
feltalálók, művészek, sportolók.
Kulcsfogalmak/ Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód,
fogalmak
időrend.
Tematikai egység/ Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés
Fejlesztési cél

Órakeret
10 óra

Memoriter
Vörösmarty Mihály : Szózat című versének két versszaka.
Szabadon választott versek, szólások, közmondások, verses mese, rövid mese vagy meserészlet
elmondása a tartalmat kifejező előadásban.
Az előző fejlesztési szakaszhoz / tanévhez / képest emelkedő mennyiségi igénnyel – a
tanulócsoport terhelhetőségét figyelembe véve.

Követelmények
- A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait.
- Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
- Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa
beszélgető partneréhez.
- Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös
élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket
együttműködő magatartással segítse.
- Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Felolvasása értelmező, az
írásjelek szerint tagolt, hanglejtése és tempója az élő beszédhez közelítő legyen. – Életkorának
megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt értsen meg néma olvasás útján. Nevezze meg az
olvasmány szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét
értelmesen fogalmazza meg.
- Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
-Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel
irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A
könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el.
- Használja az ismert kézikönyveket.
- A memoritereket szöveghűen, jól érthetően mondja el.
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- Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult
fogalmazási ismeretek alkalmazásával. A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelezze. Tanítója
útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és helyesírási hibáit.
- Nevezze meg és jelölje megfelelően a tanult mondatfajtákat.
- Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.
- A szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket.
- A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
-Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.
-Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett.
- Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.
-Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.
4. évfolyam
A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése
képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.
E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai
pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a
szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció ösztönzése, gyakoroltatása.
Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló megértéséhez. A
szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek önálló
alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét,
ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet. Lehetőséget
teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi
kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv és a magyar
kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére.
Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú
olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek
fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a
gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának forrásai
is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének fejlődéséhez.
Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe
ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási szokások és
technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés
lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai
feldolgozás képességének fejlesztése.
A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás igényeinek
megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló
eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.
A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a
tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló
figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kifejező
nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.

4. évfolyam
Éves óraszám: 259 (111 olvasás, 74 nyelvtan, 74 fogalmazás); Heti óraszám: 7 óra
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A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 259

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése –
folyamatos

20 óra

Olvasás, az írott szöveg megértése

65 óra

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – folyamatos

25 óra

Fogalmazási alapismeretek

17 + 3 óra

Szövegalkotási gyakorlatok

30 + 3 óra

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása:
mondatfajták, szavak, szófajok

24 + 3 óra

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos

30 + 2 óra

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos

16 óra

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése
– folyamatos

6 óra

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés
Éves óraszám

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

15 óra
233 + 26

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés
Órakeret
fejlesztése
20 óra
Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid
válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak
Előzetes tudás
alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás,
megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.
A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének
egymással összefüggő fejlesztése.
A tematikai egység
A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a
nevelési-fejlesztési
pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív
céljai
szókincs intenzív gyarapítására.
A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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A helyes beszédlégzés, a helyes
A tanuló
Minden tantárgy:
kiejtés, a mondat- és
értelmesen és érthetően fejezi ki összefüggő beszéd,
szövegfonetikai eszközök
gondolatait;
érvelés.
alkalmazása különféle
használja a mindennapi
kommunikációs helyzetekben (pl. érintkezésben az udvarias nyelvi Környezetismeret:
párbeszéd, felolvasás,
fordulatokat;
önfenntartás, légzés.
kiscsoportos beszélgetés, vita,
beszédstílusát beszélgető
beszámoló).
partneréhez igazítja;
Vizuális kultúra:
Felolvasáskor, szövegmondáskor bekapcsolódik csoportos
Műalkotások
nonverbális eszközök használata beszélgetésbe, vitába,
megfigyelése,
a kifejezés segítésében.
történetalkotásba,
jellemzése,
Vélemény kulturált
improvizációba, közös
értelmezése,
megfogalmazása.
élményekről, tevékenységekről
értékelése.
Figyelem a beszélgetőtársra. Az való beszélgetésekbe,
Médiaszövegek közötti
üzenet lényegének és érzelmi
értékelésbe;
különbségek (pl.
hátterének megfigyelése,
a közös tevékenységeket
televíziós
értékelése.
együttműködő magatartással
műsortípusok,
Állandósult szókapcsolatok,
segíti.
animációs mesefilmek,
szólások, közmondások
sorozatok) felismerése
jelentésének, stílusértékének
saját médiaélmények
értelmezése az olvasott
felidézésén,
szövegekben.
megjelenítésén (pl.
A különböző tantárgyak
szerepjáték) és
tanulásakor használt
közvetlen példákon
szakkifejezések, olvasmányokból
keresztül.
kiemelt ritkábban használt szavak
célzott használatával az aktív
szókincs gyarapítása.
Több mondatos összefoglaló
szöveg alkotása olvasmányok
tartalmáról, gyűjtött
tapasztalatokról,
megfigyelésekről.
Hosszabb szóbeli közlések
tartalmának rövidített elmondása.
Kulcsfogalmak/ Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték,
fogalmak
testtartás, térköz, távolságtartás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
65 óra
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály
Előzetes tudás
képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek.
A tematikai egység Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás
nevelési-fejlesztési kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző
Olvasás, az írott szöveg megértése
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szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás
kialakítása.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Életkori sajátosságoknak
A tanuló
Matematika: szöveges
megfelelő szépirodalmi,
az olvasás terén motivált,
feladatok.
dokumentum típusú, folyamatos, érdeklődő;
nem folyamatos, kevert, egyéni, folyékony, automatizált
Környezetismeret:
közös és tankönyvi célú szövegek olvasástechnikával rendelkezik a önálló tanulás,
megismerése, ezek megértése.
hangos és a néma olvasás
szövegfeldolgozás
Globális és kereső olvasás,
területén is;
kialakítása.
grafikus szervezők (ábrák,
felismeri és javítja a hibáit;
táblázatok, gondolattérkép,
felismeri és megérti azokat a
Erkölcstan: én magam;
fürtábra) alkalmazása a
különböző típusú, műfajú
az én világom.
hatékonyabb szövegértés
szövegeket, amelyekről tanult;
érdekében.
szintetizálja, értelmezi és értékeli Vizuális kultúra:
Az olvasmányhoz kapcsolódó
az életkori szintjének megfelelő Személyes élmények
előzetes ismeretek, személyes
szöveg információit és
és irodalmi szöveg
élmények, tapasztalatok
gondolatait;
alapján képek
felidézése és megosztása.
megfelelő nyelvi tudatossággal
készítése.
Gondolatok és információk
rendelkezik;
Képzőművészeti
értelmezése és integrálása,
ismeri és tanítói segítséggel
műfajok.
tartalom, nyelvezet,
használja a tanult olvasási
Az elemi mozgóképi
szövegszerkezet vizsgálata és
stratégiákat.
szövegalkotó kódok
értékelése.
felismerése,
A következő olvasási stratégiák,
médiaszöveg olvasása.
olvasást megértő folyamatot
Kérdések
segítő technikák ismerete,
megfogalmazása a
alkalmazása a hatékonyabb
látott információra,
megértés érdekében:
ismeretre, élményre
a szöveg átfutása,
vonatkozóan.
az előzetes tudás aktiválása,
Mesék,
jóslás, anticipáció.
gyermekirodalmi
Az olvasás céljának, módjának az
alkotások és azok
olvasás megkezdése előtt való
animációs, filmes
tisztázása.
adaptációinak
összehasonlítása,
feldolgozása.
Kulcsfogalmak/ Szöveg, műfaj, szövegértés.
fogalmak
céljai

Tematikai egység/ Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése
Órakeret
Fejlesztési cél
25 óra
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése
Előzetes tudás
tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

73. oldal

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű
befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás,
azonosulás) átélésének segítése.
A tematikai
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra
egység nevelésihagyományainak megismerése.
fejlesztési céljai
Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások
megismerése.
Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az olvasókönyvi szövegek
A tanuló
Környezetismeret:
csoportosítása formájuk, műfajuk megnevezi olvasmányai
környezeti, természeti,
és kommunikációs szándékuk
szerzőjét, szereplőit és azok
környezetvédelmi
szerint.
tulajdonságait, magyarázza
témájú olvasmányok.
Az olvasmányok témájának
cselekedeteiket;
megfigyelése, azonos témájú
azonosítja a történet idejét és
Ének-zene: a népdalok
szövegek összehasonlítása (pl.
helyszínét; a cselekmény kezdő- szövege (kifejező
gyerekalakok és gyereksorsok).
és végpontját, a
eszközök, nyelvi
Hasonlóságok és különbségek
cselekményelemek sorrendjét;
fordulatok,
felfedezése különféle irodalmi
konkrét esetekben felismeri a
motívumok, természeti
közlésformákban.
mesére jellemző fordulatokat,
képek).
Művészi eszközök keresése lírai szókapcsolatokat,
és elbeszélő művekben (ritmus,
mesejellemzőket;
Vizuális kultúra;
rím, refrén, hasonlatok).
az egyszerű szerkezetű mesék,
dráma és tánc: A
Jellegzetes irodalmi témák,
elbeszélések tartalmát
témához és a
motívumok (pl. család, gyermek, időrendben, több összefüggő
tartalomhoz is
természet) felfedezése
mondattal mondja el.
illeszkedő
olvasmányokban.
kifejezőeszközök
A művek szerkezeti jellemzőinek
elemzése, alkalmazása.
megfigyelése, a tér-idő
Mesék,
változásainak felismerése.
gyermekirodalmi
Elbeszélések 20. századi
alkotások és azok
eseményekről, hősökről,
animációs, filmes
sorsokról. Az események
adaptációinak
sorrendjének, a mesélő
összehasonlítása,
személyének megállapítása.
feldolgozása. Az
Mesékre jellemző kezdő és
olvasott/felolvasott
befejező fordulatok,
szöveghez és a
szókapcsolatok, ismétlődő
levetített adaptációhoz
motívumok felismerése.
kapcsolódó élmények
Rövidebb irodalmi szövegek
megjelenítése és
(versek, mesék, elbeszélések)
feldolgozása (pl.
önálló olvasása.
rajzzal,
Nagyobb terjedelmű, jellemzően
montázskészítéssel).
kortárs magyar és európai
A különböző
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gyermekirodalmi alkotás
médiaszövegekben
(meseregény, ifjúsági regény,
megjelenő egyszerű
mesés-, verseskötet) elolvasása a
helyszín- és
tanító irányításával. Művek a
időviszonylatok
kortárs magyar irodalomból.
megfigyelése és
(Például: Békés Pál: Félőlény, A
értelmezése konkrét
bölcs hiánypótló; Berg Judit:
médiaszövegeken
Rumini; Boldizsár Ildikó:
keresztül.
Boszorkányos mesék; Csukás
Az elbeszélő
István: Süsü, a sárkány,
személyének
Keménykalap és krumpliorr, Pom
azonosítása különböző
Pom összes meséi, gyerekversek;
egyszerű
Dávid Ádám: A Virág utcai
médiaszövegekben (pl.
focibajnokság; Lázár Ervin:
animációs mesék).
Szegény Dzsoni és Árnika; Lackfi
János: Kövér Lajos színre lép;
Kányádi Sándor, Kovács András
Ferenc, Szabó T.
Annagyermekversei; Tóth
Krisztina: Londoni mackók, Varró
Dániel: Túl a Maszat-hegyen.)
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal kombinált
memóriagyakorlatok,
fantáziajátékok, elképzelt és
valóságos helyzetek
megjelenítése. Részvétel
csoportos játékokban, állóképek
tervezése, kivitelezése és
megbeszélése.
A mozgás és a szövegmondás
összekapcsolása. Egyszerűbb
drámai konvenciók és a színházi
formanyelv alapjainak
tapasztalati megismerése (jelenet,
felvonás, kezdet és vég, díszlet,
berendezés, jelmez, kellék, fényés hanghatások). A tanultak
felhasználása saját produkcióhoz,
bábelőadások, színházi előadások
megbeszélésekor.
Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás,
Kulcsfogalmak/
találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat,
fogalmak
ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont.
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Tematikai egység/ Fogalmazási alapismeretek
Órakeret
Fejlesztési cél
17 + 3 óra
A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása.
Előzetes tudás
A tematikai egység Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és
nevelési-fejlesztési lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A különböző szövegformák
A tanuló
Környezetismeret;
tartalmi és szövegszerkesztési
a tanult fogalmazási ismereteket matematika: érthető,
jellemzőinek ismerete.
felhasználja
világos szóbeli
Kellő tapasztalat a cím
fogalmazáskészítéskor.
szövegalkotás.
szerepéről, jellemzőiről; a
szövegek felépítéséről; az
Vizuális kultúra: Az
időrendről; az esemény, az
elemi mozgóképi
szövegalkotó kódok
előzmény és a következmény
kapcsolatáról; a szöveg
kreatív alkalmazása,
kohéziójáról; a tématartásról; a
médiaszöveg írás.
nyelvi megformáltságról; a
Egyszerű cselekmény
különböző szövegforma
megjelenítése
jellemzőiről, a bekezdések
képsorozattal (pl. rajz,
digitális fotó, rövid
szerepéről.
A szövegalkotás műveleteinek
animációs film) és
ismerete: anyaggyűjtés,
hangokkal.
címválasztás, a lényeges
gondolatok kiválasztása,
elrendezése, az időrend
érzékeltetése, a szöveg tagolása
bekezdésekre.
Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás,
Kulcsfogalmak/
befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS;
fogalmak
e-mail.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Szövegalkotási gyakorlatok

Órakeret
30 + 3 óra
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban.
Előzetes tudás
Képolvasás, mesemondás.
A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák
A tematikai egység
megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének
nevelési-fejlesztési
továbbfejlesztésével.
céljai
Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult fogalmazási ismeretek
A tanuló
Környezetismeret:
felhasználása a szöveg
a tanult fogalmazási ismeretek
változatos élővilág; a
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alkotásakor.
felhasználásával kb. egy oldal
tanultak bemutató
Gondolatok, érzelmek,
terjedelmű elbeszélő fogalmazást leírása.
vélemények kifejezése.
készít;
Önálló írásbeli fogalmazások
a fogalmazás témájának
Vizuális kultúra:
készítése elbeszélő
megfelelő szavakat és
Természeti jelenség
szövegformában. A párbeszéd
kifejezéseket használ;
megfigyelése, a
beillesztése a történetmondásba. adott vagy választott témáról 8– tapasztalatok leírása,
10 mondatos leírást készít a tanult megjelenítése.
Szemléletes leírások készítése
fogalmazási ismeretek
Egyszerű cselekmény
egyszerű tárgyról, növényről,
alkalmazásával;
megjelenítése
állatról. Jellemzés készítése
a tartalmi egységek kezdetét
képsorozattal (pl. rajz,
emberről.
Levélírás, levélcímzés. Rövid
bekezdéssel jelzi;
digitális fotó, rövid
szöveges üzenetek
figyel a bemutatás sorrendjére és animációs film) és
megfogalmazása különféle
a nyelvi eszközök használatára;
hangokkal
alkalmakra a címzett
a tanító útmutatásai alapján
(médiaszöveg-írás).
személyének
kijavítja fogalmazási és
figyelembevételével.
helyesírási hibáit.
Fogalmazásíráskor a megfelelő
nyelvi eszközök alkalmazása.
A fogalmazás koherenciájának
megteremtése tématartással, a
mondatok kapcsolásával. A
fogalmazás témájának megfelelő
szavak és kifejezések használata,
a fölösleges szóismétlődés
kerülése.
A fogalmazások javítása a tanult
fogalmazási ismeretek
felhasználásával, a tanító
segítségadásával.
Kulcsfogalmak/ Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, szereplő,
fogalmak
cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd.

Tematikai egység/ Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
Órakeret
Fejlesztési cél
alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok
24 + 3 óra
A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése.
Előzetes tudás
A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi
fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.
A tematikai
A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az
egység nevelésiinformációszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az
fejlesztési céljai
önellenőrzésben.
A nyelvi tudatosság fokozása.
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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A felkiáltó, a felszólító és az
óhajtó mondatokban a beszélő
szándékának felismerése és
megnevezése szövegben.
A rokon értelmű szavak, a
többjelentésű, azonos alakú
szavak helyes használata.
A tanult szófajok felismerése és
megnevezése szójelentés alapján
toldalékos formában is,
szócsoportokban, mondatban és
szövegben.
Különféle időben végbemenő
cselekvések, történések
megkülönböztetése. Az igeidők
helyes használata beszédben és
írásban. Az igekötők szerepének
és írásmódjának megfigyelése.
Tudatos alkalmazásuk.
A főnév fajtáinak csoportosítása,
megnevezése. Többes számú
főnevek alkotása.
A -ba, -be, -ban, -ben ragos
főnevek helyes használata
mondatalkotással,
szövegértelmezéssel.
A tulajdonnevek csoportjainak
megismerése: személynevek,
állatnevek, földrajzi nevek,
intézmények neve, márkanevek,
címek.
Az igemódok fogalmának
megismerése. Az igemódok és a
mondatfajták kapcsolatának
felfedezése.
A melléknév szerepének ismerete
a nyelvhasználatban.
A fokozott melléknévi alakok
használata szövegalkotáskor.
A fokozott számnévi alakok
helyes használata.
A névelők és a névutók
szerepének ismerete. A névelők

A tanuló
felismeri és megnevezi a tanult
nyelvtani fogalmakat, használja a
szabályokat;
felismeri, megnevezi és
megfelelően jelöli a
mondatfajtákat;
toldalékos formájukban,
szövegben is felismeri és
megnevezi a tanult szófajokat;
a szövegkörnyezetnek
megfelelően használja az
igeidőket és az igekötőket;
alsó tagozaton tanult anyanyelvi
ismeretei rendszerezettek.

77. oldal

Vizuális kultúra: Jelek
a mindennapi életben.
Az időbeliség
ábrázolása a
képzőművészetben.
Környezetismeret:
tulajdonnevek a
térképeken.
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helyes használata.
A névmások (személyes, mutató,
kérdő) szerepének megértése,
alkalmazásuk a mondatokban.
Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév,
földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő;
Kulcsfogalmak/
névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás;
fogalmak
számnév, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév,
határozatlan számnév;személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
30 + 2 óra
A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet
körében.
A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.
Előzetes tudás
A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben.
Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.
Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.
A tematikai egység A helyesírási készség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok
alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.
céljai
Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

Tevékenységek/Ismeretek
A mondatvégi írásjelek helyes
használata az egyszerű mondatok
végén.
Helyesírási szabályok
alkalmazása különböző
írástevékenységekben: igeidők,
ragos és kiejtéstől eltérő
írásmódú igék; felszólítást
kifejező igealakok; igekötős igék;
tulajdonnevek, fokozott
melléknevek és számnevek;
ragos névszók; névutós
szerkezetek; betűvel írt
számnevek; a keltezés többféle
formája.
Hosszú hangok jelölése a
melléknevek végén.
A főnév –t toldalékának
(ragjának) és a múlt idő jelének
megkülönböztetése.
A j hang biztonságos jelölése a

Fejlesztési követelmények
A tanuló
a mondatot nagybetűvel kezdi és
írásjellel zárja;
a begyakorolt szókészlet körében
biztonsággal alkalmazza a tanult
helyesírási szabályokat;
írásbeli munkái rendezettek,
olvashatóak;
helyesírását önellenőrzéssel
felülvizsgálja, szükség esetén
javítja.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
térképvázlat készítése
tulajdonnevek
feltüntetésével.
Matematika:
számnevek helyesírása.
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tanult szófajok körében.
Kulcsfogalmak/ Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály.
fogalmak

Tematikai egység/
Órakeret
A tanulási képesség fejlesztése
Fejlesztési cél
16 óra
Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és
Előzetes tudás
nehézségek megnevezése.
A tematikai egység Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Tevékenységek/Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanulás szerepe és módjai. Saját A tanuló
Környezetismeret:
tanulási folyamatunk
ismeri a tanulási folyamat
jelenségek
megismerése, hogyan tanulunk a alapvető jellemzőit;
megfigyelése, oklegkönnyebben, mi okoz
azonosítja az információ forrásait, okozati kapcsolatok
nehézséget. Gondolkodás a
ismeri azok kezelését;
keresése.
gondolkodásunkról,
képes önálló tanulásra;
tanulásunkról. Egyszerű tanulási ismeri a saját tanulási
Vizuális kultúra: Képi
módok, stratégiák. Tanulás
folyamatának, képességének
analógiák keresése a
különböző típusú szövegekből.
jellemzőit;
tanult szövegekhez.
Ritmus-, mozgás- és
ismer és alkalmaz néhány tanulási Kérdések
beszédgyakorlatokkal kombinált módot, stratégiát a különböző
megfogalmazása a
(koncentrációs)
tanulási feladatok teljesítése
látott információra,
memóriagyakorlatok,
érdekben;
ismeretre, élményre
szövegtanulási technikák.
a szövegből történő tanulás során vonatkozóan.
Vázlatkészítés irányítással,
olvasási stratégiákat használ;
tanulás, összefoglalás vázlat
információt keres, kezel önállóan
segítségével.
néhány forrásból;
Ismerkedés különböző
szöveghűen felidézi a következő
információhordozókkal.
szépirodalmi műveket, illetve
Adatok, információk gyűjtésének, azok részleteit: népdalszövegek,
célszerű elrendezésének módjai. József Attila: Betlehemi királyok,
Alapismeretek a könyvtár tereiről Mama; Petőfi Sándor: Füstbe
és állományrészeiről. A könyvek ment terv; illetve kortárs magyar
tartalmi csoportjai: szépirodalmi lírikusok műveiből néhány
művek, ismeretterjesztő irodalom, alkotás;
kézikönyvek, elektronikus
információhordozók. A szótárak részletek Kölcsey Ferenc:
szerkezeti jellemzői (betűrend,
Hymnus; Petőfi Sándor:
címszó), a szótárhasználat módja. Nemzeti dal; Vörösmarty
A lexikon és a szótár egyező és
Mihály: Szózat című művéből,
eltérő vonásai.
illetve szépprózai művekből.
Az információk keresése és
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kezelése. Különböző
információhordozók a lakóhelyi
és az iskolai könyvtárban. A
könyvtár mint információs
központ, a tanulás bázisa,
segítője. Ismerkedés
folyóiratokkal. Katalógusok
megfigyelése. A könyvtári
katalógus tájékoztató szerepe a
könyvek és egyéb
információforrások keresésében.
Kulcsfogalmak/ Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti Órakeret
érzék fejlesztése
6 óra
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi
művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes
tetszésítéletek.
Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű
szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés
szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése.

Tevékenységek/Ismeretek
Erkölcsi és esztétikai ítélet
megfogalmazása, érvelés a
vélemény mellett, vitakészség
kialakulása. A szépirodalmi
alkotásokban megismert
helyzetek, azok tanulságának
alkalmazása mindennapi
helyzetekben. A művek
tanulságainak értelmezése.
A saját vélemény mellett a nem
saját álláspont megjelenítésének,
átélésének képessége. Mások
véleményének megértése,
elfogadása. Vélemények
összevetése, különbségek és
hasonlóságok megfigyelése,
felismerése és kritikája.
A műélvezet, a beleélés mélyebb
megtapasztalása a fentiek

Fejlesztési követelmények
A tanuló
ismeri, megérti a történeteket
bemutató művek szerveződését,
felépítését, az összefüggések
logikáját, az ok-okozati viszonyt;
képes állást foglalni, érvelni,
meggyőzni másokat alapvető
erkölcsi, esztétikai kérdésekben;
meggyőződéssel képviseli a
legalapvetőbb emberi értékeket,
megérti mások érvelését,
elfogadja az övétől eltérő
véleményeket, képes ezekkel is
azonosulni;
képes beleélésre, azonosulásra,
érzelmeinek kifejezésére az
életkori sajátosságainak
megfelelő történetek, művek
befogadása során;

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: Értékrend
alakulása. Szűkebb és
tágabb környezetem,
barátság.
Környezetismeret:
Környezeti rendszerek
állapota,
fenntarthatóság.
Egészséges életmód.
Viselkedési normák.
Vizuális kultúra;
Dráma és tánc: a
lényeg kiemelésének
lehetőségei a vizuális
kompozíciókban.
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segítségével is. Mindennapi
dramatikus és drámajátékok
konfliktusok átélése dramatikus
segítségével képes átélni
játékokban, drámajátékban (pl.
mindennapi konfliktusokat saját
bábjáték) saját és más
és más álláspontból is, azokat
álláspontból is.
életkori szintjén kezelni.
Szülők, nagyszülők gyermekkora, történetek olvasásakor,
életmódja, tárgyi világa. Az idő
megbeszélésekor képes
tagolására szolgáló kifejezések
elkülöníteni a múltbeli és
használata; időrend.
jelenbeli élethelyzeteket,
A múlt emlékei környezetünkben történéseket.
(múzeumok, emléktáblák,
képes felidézni történelmünk és
műemlékek, emlékművek;
kultúránk néhány kiemelkedő
tárgyak, fotók, egyéb
alakját, hozzájuk tud rendelni
dokumentumok; szokások).
néhány fontos jellemzőt.
Nemzeti ünnepeink, jelképeink.
A magyar szabadságküzdelmek
kiemelkedő alakjai.
Kiemelkedő magyar tudósok,
feltalálók, művészek, sportolók.
Kulcsfogalmak/ Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód,
fogalmak
időrend.
Tematikai egység/ Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés
Fejlesztési cél

Órakeret
15 óra

Memoriter
Népdalok, népmesék elmondása.
Kölcsey Ferenc: Himnusz című verse. Petőfi Sándor: Nemzeti dal című verse.
Szabadon választott költemények, prózai szövegrészletek az előző tanévhez képest emelkedő
minőségi ( pontosság, értelmezés, kifejező erő, kapcsolat a hallgatósággal ) és mennyiségi
igénnyel, differenciáltan, a tanulók terhelhetőségét figyelembe véve.

Követelmények
- A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó
feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat.
Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.
- Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös
élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket
együttműködő magatartással segítse.
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- Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget.
Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Mondja el az olvasottak lényegét.
Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg.
- Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
-Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel
irányítani.
- Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát, illetve digitális
forrásokat. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el.
- A lexikon és a szótár gyakorlott használata.
- A memoriterek szöveghű, kifejező előadása.
- Készítsen adott vagy választott témáról egy – másfél oldalnyi fogalmazást (elbeszélést, leírást,
jellemzést) a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával, előzetes tanítói felkészítés után.
- Ismerje a mindennapi tájékoztató szövegek főbb jellemzőit.
- Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek.
- Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, névutó,
személyes névmás, kérdő névmás, mutató névmás), és nevezze meg azokat szövegben is.
- A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
- Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.
- Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.
- Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett.
- Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.
- Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.
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MATEMATIKA
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint
tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A
matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a
személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz
létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának
kiteljesedését.
A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika:
kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása;
amintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más
tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki
tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő
modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai,
axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai,
geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan
fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi
körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt
lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése,
elsajátítása, miközbennem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés,
alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) automatizált
végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és
társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott
összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát,
belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását,
esztétikai érzékét.
A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső
struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a
tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések
felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a
kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő
önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle
megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex
problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló,
rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a
matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a
matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az
életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő
absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban
haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.
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A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan
tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein.A matematika a maga
hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a
technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának
tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a
tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják
matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos
területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban
segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást.
Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól
megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes
alkalmazását írásban és szóban egyaránt.
A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a tanítási,
tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, kitartó,
fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő szemlélet
tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív
motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás
folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az
ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A
matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép,
számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását,
ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez.
A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások
megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális
önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommunikáció
fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatására,
megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére.A
matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg
kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.
Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a
mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt
szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten,
rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb
megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimum problémáknak, amelyek
gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény,
bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi
fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés,
futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban
hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része.
Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni
a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az
alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl.
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informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész,
grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.
A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és a
matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, ha
bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs bázis
kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése.
Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények
figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód
megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges.
Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a
tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon.A
matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő
versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára
érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai
matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. Afokozott szaktanári figyelem, az iskolai
könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség
megvalósulását.
Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon és
gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak
megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon
alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudományának
megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogalmak kellően
változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez.
Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása, egyes
matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai szaknyelv
használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív cselekvő
tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, kommunikációjuk,
együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan (tévedésekkel és korrekcióval) bejárt utak
nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés megtanulására. A gyerekek tempójának megfelelően
haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális
felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot.
Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben
megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez lehet
az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók
felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen áttartó tanulásra. Ebben a
korban aképességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt
szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejlesztia tanulók
megismerési és gondolkodási képességét. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további
felfedezésre, kutatásra ösztönöz.
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Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a valóság elemi
kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az
alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; fejleszteni a
problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- és
műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget.
A tantárgyi oktató-, ismeretterjesztő- és fejlesztő számítógépes programok használata a helyi
lehetőségekhez mérten kerüljön bele az iskola pedagógiai programjába, a helyi tantervbe.

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül
számonkérésre 16, ismétlésre 8 órát terveztünk
.
ÓRATERV
Heti óraszám

Éves óraszám

1. évfolyam 4

148

2. évfolyam 4

148

3. évfolyam 4

148

4. évfolyam 4

148
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Matematika
1. évfolyam
Éves óraszám: 148 óra

Heti óraszám: 4 óra

A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 148

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok

Órakeret folyamatos

2. Számelmélet, algebra

86 + 8 óra

3. Függvények, az analízis elemei

15 + 3 óra

4. Geometria

22 + 4 óra

5. Statisztika, valószínűség

10 óra

Tematikai egység
/Fejlesztési cél

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

Órakeret
folyamatos

Előzetes tudás

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,
balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő
tevékenység. A feladat gondolati úton való megoldásának képessége
(helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben
(rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az
összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok
jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása.
Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Tárgyak, személyek, dolgok
összehasonlítása, válogatása,
rendezése, csoportosítása,
halmazok képzése közös
tulajdonságok alapján.

Összességek alkotása adott feltétel Környezetismeret:
szerint, halmazalkotás.
tárgyak, élőlények
összehasonlítása,
Személyekkel vagy tárgyakkal
csoportosítása
kapcsolatos jellemzők
különböző
azonosítása, összegyűjtése,
tulajdonságok alapján,
csoportosítása pl. interaktív tábla
pl. élőhely,
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segítségével.
Állítások igazságtartalmának
eldöntése.
Több, kevesebb, ugyanannyi
szavak értő ismerete, használata.

táplálkozási mód stb.

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, Környezetismeret:
egyenlő.
természeti
jelenségekről tett
Jelrendszer ismerete és használata igaz-hamis állítások.
(=, <, >).

Egyszerű matematikai
szakkifejezések és jelölések
bevezetése a fogalmak
megnevezésére.

Lehetőség szerint számítógépes,
interaktív táblához kapcsolódó
oktatóprogramok alkalmazása.

Halmazok számossága.

Állítások megfogalmazása.

Halmazok összehasonlítása.
Megállapítások: mennyivel több,
mennyivel kevesebb, hányszor
annyi elemet tartalmaz.
Csoportosítások.

Összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés.

Néhány elem sorba rendezése
próbálgatással.

Finommotoros koordinációk: apró
tárgyak rakosgatása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

88. oldal

Tantárgyi oktató- és
ismeretterjesztő programok
futtatása.

Testnevelés és sport:
párok, csoportok
alakítása.

Magyar nyelv és
irodalom: szavak
csoportosítása
szótagszám szerint.
Testnevelés és sport:
sorban állás
különböző
szempontok szerint.

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Számelmélet, algebra

Órakeret
86 +8 óra

Előzetes tudás

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig.
Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek
megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba
rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása
(cipők, kesztyűk).

A tematikai egység Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az
céljai
összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és
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a műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv
életkornak megfelelő használata.
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Számfogalom kialakítása 20-as
számkörben. A valóság és a
matematika elemi kapcsolatainak
felismerése.

Számlálás, számolási készség
fejlesztése.

Környezetismeret:
tapasztalatszerzés a
közvetlen és tágabb
környezetben, tárgyak
megfigyelése,
számlálása.

Tárgyak megszámlálása
egyesével, kettesével. Számok
nevének sorolása, növekvő és
csökkenő sorrendben.

A szám- és műveletfogalom
tapasztalati úton való alakítása.
Számok közötti összefüggések
felismerése, a műveletek
értelmezése tárgyi tevékenységgel
és szöveg alapján.

Testnevelés és sport:
lépések, mozgások
Fejben történő számolási képesség számlálása.
fejlesztése.
A valóság és a matematika elemi
kapcsolatainak felismerése.
Tárgyak megszámlálása
egyesével, kettesével.

Ének-zene: ritmus,
taps.

Analógiás gondolkodás alapozása. Magyar nyelv és
irodalom: mesékben
előforduló számok.
Számok írása, olvasása 20-ig,

Számok képzése, bontása helyi
érték szerint.

Egyedi tapasztalatok értelmezése
(pl. ujjszámolás).
Számjelek használata.
Jelek szerepe, írása, használata és
értelmezése.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
számjegyek
formázása gyurmából,
emlékezés tapintás
alapján a számjegyek
formájára.

A számok számjegyekkel történő
helyes leírásának fejlesztése.
Magyar nyelv és
irodalom: betűelemek
írása.
Számok becsült és valóságos
helye a számegyenesen (egyes,
tízes) számszomszédok. Számok
nagyság szerinti összehasonlítása.

Mennyiségek megfigyelése,
összehasonlítása.
A mennyiségi viszonyok jelölése

Testnevelés és sport:
tanulók
elhelyezkedése
egymáshoz
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Számok egymástól való távolsága
a számegyenesen.

nyíllal, relációjellel.
A tájékozódást segítő viszonyok
megismerése: között, mellett.
Tájékozódás a tanuló saját
testéhez képest (bal,
jobb).Tájékozódás lehetőleg
interaktív program használatával
is.

Számok összeg- és
különbségalakja.

90. oldal

viszonyítva.

Vizuális kultúra:
tájékozódás a síkon
ábrázolt térben.

Számok összeg- és
különbségalakjának előállítása,
leolvasása kirakással, rajzzal.
Megfigyelés, rendszerezés,
általánosítás.
Állítások megfogalmazása.

Darabszám, sorszám, és
mérőszám fogalmának
megkülönböztetése.

Darabszám, sorszám és mérőszám
szavak értő ismerete és
használata.

Halmazok számosságának
megállapításával a természetes
szám fogalmának kialakítása.

Tulajdonságok felismerése,
megfogalmazása.

Számok tulajdonságai: páros,
páratlan.

Környezetismeret:
természeti tárgyak
megfigyelése,
számlálása.

Számok halmazokba sorolása.
Lehetőleg tantárgyi
oktatóprogram használata
páratlan-páros tulajdonság
megértéséhez.

A római számok írása, olvasása I,
V, X jelekkel.

Magyar nyelv és
irodalom:
könyvekben a
fejezetszám
kiolvasása.

A római számok története.

Környezetismeret:
eligazodás a hónapok
között,
Összeadás, kivonás értelmezése
tevékenységgel.

Műveletfogalom alapozása,
összeadás, kivonás értelmezése
többféle módon.
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Összeadandók, tagok, összeg.
Kisebbítendő, kivonandó
különbség.
Az összeadás és a kivonás
kapcsolata.
Az összeadás tagjainak
felcserélhetősége.

91. oldal

Műveletek tárgyi megjelenítése,
matematikai jelek, műveleti jelek
használata.
A megfigyelőképesség fejlesztése
konkrét tevékenységeken
keresztül.
Összeadás, kivonás hiányzó
értékeinek meghatározása
(pótlás).
Műveletek megfogalmazása,
értelmezése.
A műveletek elvégzése fejben és
írásban több tag esetén is.
Tantárgyi fejlesztőprogram
használata.

Műveleti tulajdonságok: tagok,
tényezők felcserélhetősége.

Kreativitás, önállóság fejlesztése a
műveletek végzésében.

A zárójel használata.
A műveletek sorrendje.
Szöveges feladat értelmezése,
megoldása.
Megoldás próbálgatással,
következtetéssel.
Ellenőrzés. Szöveges válaszadás.
Tevékenységről, képről,
számfeladatról szöveges feladat
alkotása, leírása a matematika
nyelvén.

Szimbólumok használata
matematikai szöveg leírására, az
ismeretlen szimbólum

Mondott, illetve olvasott szöveg
értelmezése, eljátszása,
megjelenítése rajz segítségével,
adatok, összefüggések kiemelése,
leírása számokkal.
Állítások, kérdések
megfogalmazása képről,
helyzetről, történésről szóban,
írásban.
Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása
matematikai problémák
ábrázolásával, szöveges feladatok
megfogalmazásával.

Vizuális kultúra:
hallott, látott,
elképzelt történetek
vizuális
megjelenítése.

Magyar nyelv és
irodalom: az olvasott,
írott szöveg
megértése, adatok
keresése, információk
kiemelése.
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kiszámítása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó,
számegyenes, művelet, zárójel, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok,
darabszám, sorszám, tőszám, felcserélhetőség

3. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
15 + 3 óra

Előzetes tudás

Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma szerint).
Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták váltakozásával. Az idő
múlásának megfigyelése, periodikusan ismétlődő események a napi
tevékenységekben.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű
megállapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése,
indoklása.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A sorozat fogalmának kialakítása.

Sorozat képzése tárgyakból,
jelekből, alakzatokból,
számokból.

Ének-zene:
periodikusság zenei
motívumokban.

Tárgy-, jel- és számsorozatok
szabályának felismerése.
Növekvő és csökkenő sorozatok.
Hiányos sorozatok.

Számsorozat szabályának
felismerése, folytatása,
kiegészítése megadott vagy
felismert összefüggés alapján.
Az összefüggéseket felismerő és a
rendező képesség fejlesztése a
változások, periodikusság, ritmus,
növekedés, csökkenés
megfigyelésével.
Megkezdett sorozatok folytatása
adott szabály szerint.

Összefüggések, szabályok.

Számok mennyiségek közti
kapcsolatok és jelölésük nyíllal.

Egyszerűbb összefüggések,
szabályszerűségek felismerése.
Szabályjátékok alkotása.
Kreativitást fejlesztő feladatsorok
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megoldása.
Számok táblázatba rendezése.
Számpárok közötti kapcsolatok.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Változó helyzetek megfigyelése, a
változás jelölése nyíllal.

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat.

Órakeret

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Geometria

Előzetes tudás

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos
formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák
összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak
megfelelően.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és
feladattartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. Finom
motorikus mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a
munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet
megismerésének igénye. Mérések alkalmilag választott és szabvány
mérőeszközökkel. Irányok megismerése, alkalmazása.

22 +4 óra

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az egyenes és görbe vonal
megismerése.

Tudatos megfigyelés.

Környezetismeret:
közvetlen környezet
megfigyelése a testek
formája szerint (egyenes
és görbe vonalak
keresése).

Egyenes rajzolása vonalzóval.
Objektumok alkotása
szabadon.

Tapasztalatgyűjtés egyszerű
alakzatokról.
Képnézegető programok
alkalmazása.

A megfigyelések
megfogalmazása az alakzatok
formájára vonatkozóan.
Alakzatok másolása,
összehasonlítása, annak
eldöntése, hogy a létrehozott
alakzat rendelkezik-e a
kiválasztott tulajdonsággal.
A geometriai alakzatokhoz

Vizuális kultúra:
Geometriai alakzatok
rajzolása, nyírása. A
vizuális nyelv alapvető
eszközeinek (pont, vonal,
forma) használata és
megkülönböztetése.
Kompozíció alkotása
geometriai alakzatokból
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Tengelyesen tükrös alakzat
előállítása hajtogatással,
nyírással, megfigyelése tükör
segítségével.
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kapcsolódó képek
megtekintése, készítése.

(mozaikkép).

A tükrös alakzatokhoz
kapcsolódó képek
megtekintése, jellemzése.

Környezetismeret:
alakzatok formájának
megfigyelése a
környezetünkben.

Síkidom és test különbségének
megfigyelése.

Vizuális kultúra;
környezetismeret: tárgyak
egymáshoz való
viszonyának, helyzetének,
arányának megfigyelése.

A tapasztalatok megfogalmazása.

Sík- és térbeli alakzatok
megfigyelése, szétválogatása,
megkülönböztetése.

Síkidomok előállítása
hajtogatással, nyírással,
rajzolással.
Testek építése testekből
másolással, vagy szóbeli
utasítás alapján.

Síkidomok. (négyzet, téglalap,
háromszög, kör).
Tulajdonságok, kapcsolatok,
azonosságok és különbözőségek.

Síkidomok rajzolása szabadon
és szavakban megadott feltétel
szerint.

Technika, életvitel és
gyakorlat: vonalzó
használata.

Összehasonlítás.
Fejlesztőprogram használata
formafelismeréshez,
azonosításhoz,
megkülönböztetéshez.

Testek (kocka, téglatest).
Tulajdonságok, kapcsolatok,
azonosságok és különbözőségek.

Testek válogatása és
osztályozása megadott
szempontok szerint.

Technika, életvitel és
gyakorlat: testek építése.

Testek építése szabadon és
adott feltételek szerint,
tulajdonságaik megfigyelése.
A tér- és síkbeli tájékozódó
képesség alapozása érzékszervi
megfigyelések segítségével.
Szemponttartás. Kreativitás
fejlesztése.
Tájékozódás, helymeghatározás,

Mozgási memória fejlesztése

Környezetismeret: az
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irányok, irányváltoztatások.

nagytesti mozgással,
mozgássor megismétlése.

Összehasonlítások a
gyakorlatban: (rövidebbhosszabb, magasabbalacsonyabb, szélesebbkeskenyebb, vékonyabbvastagabb, kisebb-nagyobb).

Összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés.

Hosszúság, tömeg, űrtartalom
idő.

A becslés és mérés
képességének fejlesztése
gyakorlati tapasztalatszerzés
alapján. Mérőeszközök
használata gyakorlati
mérésekre.

Mérőszám és mértékegység.
Mérőeszközök.
Mérések alkalmi és szabvány
egységekkel: hosszúság, tömeg,
űrtartalom, idő.

osztályterem
elhelyezkedése az
iskolában, az iskola
Térbeli tájékozódás fejlesztése. elhelyezkedése a
településen.
Tájékozódás síkban (pl.
füzetben, könyvben,
négyzethálós papíron).
Testnevelés és sport:
Interaktív programok
térbeli tudatosság,
használata.
elhelyezkedés a térben,
mozgásirány, útvonal,
kiterjedés.

Együttműködő képesség
fejlesztése (pl. tanulók
magasságának összemérése).

Azonos mennyiségek mérése
különböző mértékegységekkel.

Mennyiségek becslése.

Különböző mennyiségek
mérése azonos egységgel.
Mennyiségek közötti
összefüggések megfigyeltetése
tevékenykedtetéssel.

Átváltások szomszédos
mértékegységek között.

Mennyiségek közötti
összefüggések megfigyelése.

Szabvány mértékegységek
megismerése: dm, m, dkg, kg, dl,
l, óra, nap, hét, hónap, év.

95. oldal

Tárgyak, személyek, alakzatok
összehasonlítása mennyiségi
tulajdonságaik alapján
(magasság, szélesség,
hosszúság, tömeg, űrtartalom).

Környezetismeret:
közvetlen környezetünk
mérhető tulajdonságai.

Testnevelés és sport;
ének-zene: időtartam
mérése egységes tempójú
mozgással, hanggal,
szabványegységekkel.

Környezetismeret:
hosszúság, tömeg,
űrtartalom, idő és
mértékegységeik.

Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: mérések a
mindennapokban.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak
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Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, hosszúság,
űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. Becslés.

Órakeret

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Statisztika, valószínűség

Előzetes tudás

Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés,
egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret:
pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Valószínűségi megfigyelések,
játékok, kísérletek.

A matematikai tevékenységek
iránti érdeklődés felkeltése
matematikai játékok segítségével.
Sejtések megfogalmazása,
divergens gondolkodás.

Tapasztalatszerzés a véletlenről és
a biztosról.

Tudatos megfigyelés.

Események, ismétlődések játékos
tevékenység során.

Célirányos, akaratlagos figyelem
fejlesztése.

A lehetetlen fogalmának
tapasztalati előkészítése.

Adatgyűjtés célirányos
megválasztásával a
környezettudatos gondolkodás
fejlesztése.

Statisztika.

Események megfigyelése.

Adatok gyűjtése megfigyelt
történésekről, mért vagy számlált
adatok lejegyzése táblázatba.

Szokások kialakítása az adatok
lejegyzésére.

A gondolkodás és a nyelv
összefonódása.

Adatokról megállapítások
megfogalmazása: egyenlő adatok,
legkisebb, legnagyobb adat
kiválasztása.

10 óra

Kapcsolódási pontok
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Kulcsfogalmak/ Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat.
fogalmak

Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság
felismerése, megnevezése.
Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.

Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete.
Római számok írása, olvasása (I, V, X).
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes
számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendjének ismerete.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen
szimbólum kiszámítása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
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Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat
folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

Geometria
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány
mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti
összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.

Valószínűség, statisztika
Adatokról megállapítások megfogalmazása.

Matematika
2. évfolyam
Éves óraszám: 148 óra

Heti óraszám: 4 óra

A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 148

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok

Órakeret
folyamatos

2. Számelmélet, algebra

86 + 8 óra

3. Függvények, az analízis elemei

15 + 3 óra

4. Geometria

22 + 4 óra
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5. Statisztika, valószínűség
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10 óra

Tematikai egység
/Fejlesztési cél

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

Órakeret
folyamatos

Előzetes tudás

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,
balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő
tevékenység. A feladat gondolati úton való megoldásának képessége
(helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben
(rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az
összehasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok
jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása.
Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Tárgyak, személyek, dolgok
összehasonlítása, válogatása,
rendezése, csoportosítása,
halmazok képzése közös
tulajdonságok alapján.

Összességek alkotása adott feltétel Környezetismeret:
szerint, halmazalkotás.
tárgyak, élőlények
összehasonlítása,
Személyekkel vagy tárgyakkal
csoportosítása
kapcsolatos jellemzők
különböző
azonosítása, összegyűjtése,
tulajdonságok alapján,
csoportosítása pl. interaktív tábla
pl. élőhely,
segítségével.
táplálkozási mód stb.

Állítások igazságtartalmának
eldöntése.

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, Környezetismeret:
egyenlő.
természeti
jelenségekről tett
Jelrendszer ismerete és használata igaz-hamis állítások.
(=, <, >).

Több, kevesebb, ugyanannyi
szavak értő ismerete, használata.
Egyszerű matematikai
szakkifejezések és jelölések
bevezetése a fogalmak
megnevezésére.

Lehetőség szerint számítógépes,
interaktív táblához kapcsolódó
oktatóprogramok alkalmazása.

Halmazok számossága.

Állítások megfogalmazása.

Halmazok összehasonlítása.
Megállapítások: mennyivel több,
mennyivel kevesebb, hányszor
annyi elemet tartalmaz.

Összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés.
Tantárgyi oktató- és
ismeretterjesztő programok

Kapcsolódási pontok

Testnevelés és sport:
párok, csoportok
alakítása.

Magyar nyelv és
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Csoportosítások.

futtatása.

irodalom: szavak
csoportosítása
szótagszám szerint.

Néhány elem sorba rendezése
próbálgatással.

Finommotoros koordinációk: apró
tárgyak rakosgatása.

Testnevelés és sport:
sorban állás
különböző
szempontok szerint.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő.

Órakeret

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Számelmélet, algebra

Előzetes tudás

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig.
Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek
megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba
rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása
(cipők, kesztyűk).

86+ 8 óra

Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése.
Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az
A tematikai egység
összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és
nevelési-fejlesztési
a műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv
céljai
életkornak megfelelő használata.
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Számfogalom kialakítása 20-as,
100-as számkörben. A valóság és
a matematika elemi
kapcsolatainak felismerése.

Számlálás, számolási készség
fejlesztése.

Környezetismeret:
tapasztalatszerzés a
közvetlen és tágabb
környezetben, tárgyak
megfigyelése,
számlálása.

Tárgyak megszámlálása
egyesével, kettesével. Számok
nevének sorolása, növekvő és
csökkenő sorrendben.

A szám- és műveletfogalom
tapasztalati úton való alakítása.
Számok közötti összefüggések
felismerése, a műveletek
értelmezése tárgyi tevékenységgel
és szöveg alapján.

Testnevelés és sport:
lépések, mozgások
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Fejben történő számolási képesség számlálása.
fejlesztése.
A valóság és a matematika elemi
kapcsolatainak felismerése.

Ének-zene: ritmus,
taps.

Tárgyak megszámlálása
egyesével, kettesével.
Analógiás gondolkodás alapozása. Magyar nyelv és
irodalom: mesékben
előforduló számok.
Számok írása, olvasása 20-ig,
100-ig.

Egyedi tapasztalatok értelmezése
(pl. ujjszámolás).
Számjelek használata.

Számok képzése, bontása helyi
érték szerint.

Jelek szerepe, írása, használata és
értelmezése.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
számjegyek
formázása gyurmából,
emlékezés tapintás
alapján a számjegyek
formájára.

A számok számjegyekkel történő
helyes leírásának fejlesztése.
Magyar nyelv és
irodalom: betűelemek
írása.
Számok becsült és valóságos
helye a számegyenesen (egyes,
tízes) számszomszédok. Számok
nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok egymástól való távolsága
a számegyenesen.

Mennyiségek megfigyelése,
összehasonlítása.
A mennyiségi viszonyok jelölése
nyíllal, relációjellel.
A tájékozódást segítő viszonyok
megismerése: között, mellett.
Tájékozódás a tanuló saját
testéhez képest (bal, jobb).
Tájékozódás lehetőleg interaktív
program használatával is.

Számok összeg- és
különbségalakja.

Testnevelés és sport:
tanulók
elhelyezkedése
egymáshoz
viszonyítva.

Számok összeg- és
különbségalakjának előállítása,
leolvasása kirakással, rajzzal.
Megfigyelés, rendszerezés,
általánosítás.
Állítások megfogalmazása.

Vizuális kultúra:
tájékozódás a síkon
ábrázolt térben.
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Darabszám, sorszám, és
mérőszám fogalmának
megkülönböztetése.

Darabszám, sorszám és mérőszám
szavak értő ismerete és
használata.

Számok tulajdonságai: páros,
páratlan.

Tulajdonságok felismerése,
megfogalmazása.

102. oldal

Környezetismeret:
természeti tárgyak
megfigyelése,
számlálása.

Számok halmazokba sorolása.
Lehetőleg tantárgyi
oktatóprogram használata
páratlan-páros tulajdonság
megértéséhez.
A római számok írása, olvasása I,
V, X jelekkel.

Magyar nyelv és
irodalom:
könyvekben a
fejezetszám
kiolvasása.

A római számok története.

Környezetismeret:
eligazodás a hónapok
között,
Összeadás, kivonás értelmezése.
Összeadandók, tagok, összeg.
Kisebbítendő, kivonandó
különbség.
Az összeadás és a kivonás
kapcsolata.
Az összeadás tagjainak
felcserélhetősége.

Műveletfogalom alapozása,
összeadás, kivonás értelmezése
többféle módon.
Műveletek tárgyi megjelenítése,
matematikai jelek, műveleti jelek
használata.
A megfigyelőképesség fejlesztése
konkrét tevékenységeken
keresztül.
Összeadás, kivonás hiányzó
értékeinek meghatározása
(pótlás).
Műveletek megfogalmazása,
értelmezése.
A műveletek elvégzése fejben és
írásban több tag esetén is.
Tantárgyi fejlesztőprogram
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használata.
Szorzás, osztás fejben és írásban.
A szorzás értelmezése ismételt
összeadással. Szorzótényezők,
szorzat.
Szorzótábla megismerése 100-as
számkörben.
Osztás 100-as számkörben.
Bennfoglaló táblák.
Osztandó, osztó, hányados,
maradék.

Az összeadás és a szorzás
kapcsolatának felismerése.
Szóbeli és írásbeli számolási
készség fejlesztése.
Algoritmusok követése az
egyesekkel és tízesekkel végzett
műveletek körében.
Fejlesztőprogram használata a
műveletek helyességének
ellenőrzésére.

Maradékos osztás a maradék
jelölésével.
A szorzás és az osztás kapcsolata.
Műveleti tulajdonságok: tagok,
tényezők felcserélhetősége.

Kreativitás, önállóság fejlesztése a
műveletek végzésében.

A zárójel használata.
A műveletek sorrendje.
Szöveges feladat értelmezése,
megoldása. Adatgyűjtés.
Megoldás próbálgatással,
következtetéssel.
Ellenőrzés. Szöveges válaszadás.
Tevékenységről, képről,
számfeladatról szöveges feladat
alkotása, leírása a matematika
nyelvén.

Szimbólumok használata
matematikai szöveg leírására, az
ismeretlen szimbólum
kiszámítása.

Mondott, illetve olvasott szöveg
értelmezése, eljátszása,
megjelenítése rajz segítségével,
adatok, összefüggések kiemelése,
leírása számokkal.
Állítások, kérdések
megfogalmazása képről,
helyzetről, történésről szóban,
írásban.
Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása
matematikai problémák
ábrázolásával, szöveges feladatok
megfogalmazásával.

Vizuális kultúra:
hallott, látott,
elképzelt történetek
vizuális
megjelenítése.

Magyar nyelv és
irodalom: az olvasott,
írott szöveg
megértése, adatok
keresése, információk
kiemelése.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

104. oldal

Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, szorzat,
tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, számegyenes, művelet,
zárójel, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám,
tőszám, felcserélhetőség, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás.

3. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
15 + 3 óra

Előzetes tudás

Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma szerint).
Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták váltakozásával. Az idő
múlásának megfigyelése, periodikusan ismétlődő események a napi
tevékenységekben.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű
megállapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése,
indoklása.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A sorozat fogalmának kialakítása.

Sorozat képzése tárgyakból,
jelekből, alakzatokból,
számokból.

Ének-zene:
periodikusság zenei
motívumokban.

Tárgy-, jel- és számsorozatok
szabályának felismerése.
Növekvő és csökkenő sorozatok.
Hiányos sorozatok.

Számsorozat szabályának
felismerése, folytatása,
kiegészítése megadott vagy
felismert összefüggés alapján.
Az összefüggéseket felismerő és a
rendező képesség fejlesztése a
változások, periodikusság, ritmus,
növekedés, csökkenés
megfigyelésével.
Megkezdett sorozatok folytatása
adott szabály szerint.

Összefüggések, szabályok.
Többféle szabály megállapítása.

Egyszerűbb összefüggések,
szabályszerűségek felismerése.
Szabályjátékok alkotása.

Számok mennyiségek közti

Kreativitást fejlesztő feladatsorok
megoldása.
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kapcsolatok és jelölésük nyíllal.

Számok táblázatba rendezése.

Változó helyzetek megfigyelése, a
változás jelölése nyíllal.

Számpárok közötti kapcsolatok.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat.

Órakeret

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Geometria

Előzetes tudás

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos
formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák
összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak
megfelelően.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és
feladattartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. Finom
motorikus mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a
munkában. Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet
megismerésének igénye. Mennyiségfogalmak kialakítása a 100-as
számkörben, mérések alkalmilag választott és szabvány
mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben.
Irányok megismerése, alkalmazása.

22 +4 óra

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az egyenes és görbe vonal
megismerése.

Tudatos megfigyelés.

Környezetismeret:
közvetlen környezet
megfigyelése a testek
formája szerint (egyenes
és görbe vonalak
keresése).

Egyenes rajzolása vonalzóval.
Objektumok alkotása
szabadon.

A képszerkesztő program néhány
rajzeszközének ismerete, a
funkciók azonosítása, gyakorlati
alkalmazása.

A számítógép kezelése
segítséggel.

Tapasztalatgyűjtés egyszerű
alakzatokról.

A megfigyelések
megfogalmazása az alakzatok

Vizuális kultúra:
Geometriai alakzatok
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Képnézegető programok
alkalmazása lehetőség szerint.

formájára vonatkozóan.
Alakzatok másolása,
összehasonlítása, annak
eldöntése, hogy a létrehozott
alakzat rendelkezik-e a
kiválasztott tulajdonsággal.
A geometriai alakzatokhoz
kapcsolódó képek
megtekintése, készítése.

Tengelyesen tükrös alakzat
előállítása hajtogatással,
nyírással, megfigyelése tükör
segítségével.

106. oldal

rajzolása, nyírása. A
vizuális nyelv alapvető
eszközeinek (pont, vonal,
forma) használata és
megkülönböztetése.
Kompozíció alkotása
geometriai alakzatokból
(mozaikkép).

A tükrös alakzatokhoz
kapcsolódó képek
megtekintése, jellemzése.

Környezetismeret:
alakzatok formájának
megfigyelése a
környezetünkben.

Síkidom és test különbségének
megfigyelése.

Vizuális kultúra;
környezetismeret: tárgyak
egymáshoz való
viszonyának, helyzetének,
arányának megfigyelése.

A tapasztalatok megfogalmazása.
Képnézegető programok
alkalmazása lehetőség szerint.
Sík- és térbeli alakzatok
megfigyelése, szétválogatása,
megkülönböztetése, halmazba
rendezése.

Síkidomok előállítása
hajtogatással, nyírással,
rajzolással.
Testek építése testekből
másolással, vagy szóbeli
utasítás alapján.

Síkidomok. (négyzet, téglalap,
háromszög, kör).
Tulajdonságok, kapcsolatok,
azonosságok és különbözőségek.

Síkidomok rajzolása szabadon
és szavakban megadott feltétel
szerint.

Technika, életvitel és
gyakorlat: vonalzó
használata.

Összehasonlítás.
Fejlesztőprogram használata
formafelismeréshez,
azonosításhoz,
megkülönböztetéshez.

Testek (kocka, téglatest).
Tulajdonságok, kapcsolatok,
azonosságok és különbözőségek.
Tulajdonságokat bemutató

Testek válogatása és
osztályozása megadott
szempontok szerint.
Testek építése szabadon és
adott feltételek szerint,

Technika, életvitel és
gyakorlat: testek építése.
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animációk lejátszása,
megtekintése, értelmezése
lehetőség szerint.

107. oldal

tulajdonságaik megfigyelése.
A tér- és síkbeli tájékozódó
képesség alapozása érzékszervi
megfigyelések segítségével.
Szemponttartás. Kreativitás
fejlesztése.

Tájékozódás, helymeghatározás,
irányok, irányváltoztatások.

Mozgási memória fejlesztése
nagytesti mozgással,
mozgássor megismétlése.

Összehasonlítások a
gyakorlatban: (rövidebbhosszabb, magasabbalacsonyabb).

Összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés.

Hosszúság, tömeg, űrtartalom
idő.

A becslés és mérés
képességének fejlesztése
gyakorlati tapasztalatszerzés
alapján. Mérőeszközök
használata gyakorlati
mérésekre.

Mérőszám és mértékegység.
Mérőeszközök.

Környezetismeret: az
osztályterem
elhelyezkedése az
iskolában, az iskola
Térbeli tájékozódás fejlesztése. elhelyezkedése a
településen.
Tájékozódás síkban (pl.
füzetben, könyvben,
négyzethálós papíron).
Testnevelés és sport:
Interaktív programok
térbeli tudatosság,
használata.
elhelyezkedés a térben,
mozgásirány, útvonal,
kiterjedés.

Együttműködő képesség
fejlesztése (pl. tanulók
magasságának összemérése).

Mérések alkalmi és szabvány
egységekkel: hosszúság, tömeg,
űrtartalom, idő.

Azonos mennyiségek mérése
különböző mértékegységekkel.

Szabvány mértékegységek
megismerése: cm, dm, m, dkg,
kg, cl, dl, l, perc, óra, nap, hét,
hónap, év.

Különböző mennyiségek
mérése azonos egységgel.
Mennyiségek közötti
összefüggések megfigyeltetése
tevékenykedtetéssel.

Mennyiségek becslése.

Környezetismeret:
közvetlen környezetünk
mérhető tulajdonságai.

Testnevelés és sport;
ének-zene: időtartam
mérése egységes tempójú
mozgással, hanggal,
szabványegységekkel.

Környezetismeret:
hosszúság, tömeg,
űrtartalom, idő és
mértékegységeik.
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A gyerekeknek szóló
legelterjedtebb elektronikus
szolgáltatások megismerése
lehetőség szerint.

Például irányított keresés ma
már nem használatos
mértékegységekről.

Átváltások szomszédos
mértékegységek között,
mérőszám és mértékegység
viszonya.

Mennyiségek közötti
összefüggések megfigyelése.
Tárgyak, személyek, alakzatok
összehasonlítása mennyiségi
tulajdonságaik alapján
(magasság, szélesség,
hosszúság, tömeg, űrtartalom).

108. oldal

Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: mérések a
mindennapokban.

Interaktív programok
használata.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, hosszúság,
űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. Becslés, átváltás.

Órakeret

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Statisztika, valószínűség

Előzetes tudás

Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés,
egymásra figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret:
pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Valószínűségi megfigyelések,
játékok, kísérletek.

A matematikai tevékenységek
iránti érdeklődés felkeltése
matematikai játékok segítségével.
Sejtések megfogalmazása,
divergens gondolkodás.

Tapasztalatszerzés a véletlenről és
a biztosról.

Tudatos megfigyelés.

Események, ismétlődések játékos

Célirányos, akaratlagos figyelem

A gondolkodás és a nyelv
összefonódása.

10 óra

Kapcsolódási pontok
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tevékenység során.

fejlesztése.

A lehetetlen fogalmának
tapasztalati előkészítése.

Adatgyűjtés célirányos
megválasztásával a
környezettudatos gondolkodás
fejlesztése.

Statisztika.

Események megfigyelése.

Adatok gyűjtése megfigyelt
történésekről, mért vagy számlált
adatok lejegyzése táblázatba.

Szokások kialakítása az adatok
lejegyzésére.

109. oldal

Adatokról megállapítások
megfogalmazása: egyenlő adatok,
legkisebb, legnagyobb adat
kiválasztása.
Adatgyűjtés elektronikus
információforrások segítségével.
Információforrások, adattárak
használata.

Kulcsfogalmak/ Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat.
fogalmak

Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság
felismerése, megnevezése.
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.

Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete.
Római számok írása, olvasása (I, V, X).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes
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számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendjének ismerete.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen
szimbólum kiszámítása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat
folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

Geometria
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány
mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti
összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.

Valószínűség, statisztika
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
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Matematika
3. évfolyam
Éves óraszám: 148 óra

Heti óraszám: 4 óra

A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 148

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok

5 óra + folyamatos

2. Számelmélet, algebra

84 + 8 óra

3. Függvények, az analízis elemei

15 + 4 óra

4. Geometria

20 + 2 óra

5. Statisztika, valószínűség

9 + 1 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

Órakeret
5 óra +
folyamatos

Halmazok összehasonlítása.
Állítások igazságtartalmának eldöntése.
Előzetes tudás

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma.
Alakzatok szimmetriájának megfigyelése.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Halmazszemlélet fejlesztése.
Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a gondolatok
kifejezése, ezek megértése.
Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Adott tulajdonságú elemek

Megfigyelésben, mérésben,

Környezetismeret:
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halmazba rendezése konkrét
elemek esetén.
Halmazba tartozó elemek közös
tulajdonságainak felismerése,
megnevezése.

Annak eldöntése, hogy egy elem
beletartozik-e egy adott
halmazba.
Alaphalmaz és részhalmaz
fogalmának tapasztalati
előkészítése.

számlálásban, számolásban
gyűjtött adatok, elemek halmazba
rendezése. A logikai „és”, „vagy”
szavak használata állítások
megfogalmazásában.
Összehasonlítás, következtetés,
absztrahálás.

112. oldal

élőlények
csoportosítása
megadott szempontok
szerint.

Osztályozás egy, illetve egyszerre
két szempont szerint.
Síkidomok halmazokba rendezése
tulajdonságaik alapján.
Sorozatok létrehozása, folytatása,
kiegészítése adott szempont
szerint.
A gondolkodás és a nyelv
összefonódása, kölcsönhatása.

Néhány elem sorba rendezése, az
összes eset megtalálása.
próbálgatással.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Konkretizálás képességének
fejlesztése.

Ének-zene:
dallammotívumok
sorba rendezése.

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Számelmélet, algebra

Órakeret
84 + 8 óra

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték.
Római számok írása, olvasása (I, V, X).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes
számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Előzetes tudás

Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Páros és páratlan számok.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
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Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendje.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen
szimbólum kiszámítása.
Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása
1000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete.
Számok képzése, helyiérték szerinti bontása. A helyes műveleti sorrend
ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. A tízes, százas
számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés eszközként
való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való
felelősségvállalás.
Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek
megismerésére. A szorzótábla biztos ismerete.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Számfogalom kialakítása 1000-es
számkörben.

Tájékozódás az adott számkörben.

Magyar nyelv és
irodalom: számok
helyesírása.

Számmemória fejlesztése.

Számok írása, olvasása 1000-ig.
Számok helye, közelítő helye a
számegyenesen,
számszomszédok, kerekítés.

Emlékezet fejlesztése, tájékozódás
a számegyenesen.

Alaki, helyi és valódi érték.
Számok képzése, bontása helyi
érték szerint.
Természetes számok nagyság
szerinti összehasonlítása.
Tájékozódás a számegyenesen.
Számok összeg-, különbség-,
szorzat- és hányados alakja.

Megértett állításokra, szabályokra
való emlékezés. Tények közti
kapcsolatok, viszonyok,
összefüggések felidézése.

A negatív szám fogalmának

Negatív számokkal való

Környezetismeret:
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tapasztalati úton történő
előkészítése.
Negatív számok a mindennapi
életben (hőmérséklet, adósság).

ismerkedés tapasztalati úton a
számegyenes, a hiány és a
hőmérséklet segítségével.
Adósság, készpénz, vagyoni
helyzet fogalmának értelmezése.

Számok tulajdonságai:
oszthatóság 2-vel, 5-tel és 10-zel,
4-gyel, 8-cal.

Számok összehasonlítása,
szétválogatása az oszthatósági
tulajdonság szerint.

Műveletek közötti kapcsolatok:
összeadás, kivonás, szorzás,
osztás.

Az ellenőrzési igény kialakítása, a
műveletek közötti kapcsolatok
megfigyelésén keresztül.

Fejszámolás: összeadás, kivonás,
legfeljebb háromjegyű, nullára
végződő számokkal.

A pontos feladatvégzés igényének
fejlesztése.

Fejszámolás: szorzás, osztás
tízzel, százzal.
Írásbeli összeadás, kivonás
háromjegyű számokkal.
Írásbeli szorzás és osztás
egyjegyű számmal.

114. oldal

hőmérséklet és
mérése, Celsius-skála
(fagypont alatti,
fagypont feletti
hőmérséklet).

Magyar nyelv és
irodalom: kérdések,
problémák, válaszok
helyes
megfogalmazása.

A figyelem terjedelmének és
tartósságának növelése; tudatos,
célirányos figyelem.
A fejszámolás biztonságos
használata. A szorzótáblák
gyakorlása.
Analógiák felismerése, keresése,
kialakítása.
Írásbeli műveletek alkalmazás
szintű felhasználása.
A tanult műveletek elvégzésének
gyakorlása, ellenőrzése.

Összeg, különbség, szorzat,
hányados becslése, a ,,közelítő”
érték fogalmának és jelének
bevezetése.

Jelek szerepe, használata.

Műveleti tulajdonságok: tagok,
tényezők felcserélhetősége,
csoportosíthatósága, összeg és
különbség, valamint szorzat és
hányados változásai.

Változó helyzetek megfigyelése,
műveletek tárgyi megjelenítése.

Zárójel használata; összeg és

Feladattartás és feladatmegoldási

Becslés a tagok, tényezők, osztó,
osztandó megfelelő kerekítésével.

Magyar nyelv és
irodalom: jelek
szerepe, használata.
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különbség szorzása, osztása.
Műveleti sorrend.
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sebesség fejlesztése.
Megismert szabályokra való
emlékezés.
Oktatóprogram alkalmazása a
műveleti sorrend bemutatására.

Szimbólumok használata
matematikai szöveg leírására, az
ismeretlen szimbólum
kiszámítása, ellenőrzés.

Matematikai modellek megértése.

Törtek fogalmának tapasztalati
előkészítése.

Közös munka (páros, kis
csoportos munka, csoportmunka),
együttműködés vállalása.

Egység-törtek a részekre
osztáshoz kapcsolódva.
Törtek a mindennapi életben: 2, 3,
4, 10 nevezőjű törtek
megnevezése, lejegyzése
szöveggel.

Önértékelés, önellenőrzés.
Gondolatmenet követése, oksági
kapcsolatok keresése, megértése.

Törtekkel kapcsolatos oktató
program használata.
Törtek előállítása hajtogatással,
nyírással, rajzzal, színezéssel.

Törtrészek kapcsolatai: felenegyede-nyolcada, ötöde-tizede.

Szöveges feladatok.
Többféle megoldási mód
keresése.

A szöveg értelmezése, adatok
kigyűjtése, megoldási terv
készítése. Becslés.
Megoldás próbálgatással,
számolással, következtetéssel.
Ellenőrzés, az eredmény
realitásának vizsgálata.
A szövegértéshez szükséges
nyelvi, logikai szerkezetek
fokozatos megismerése.
Adatok lejegyzése, rendezése,
ábrázolása.
Összefüggések felismerése.
Válasz megfogalmazása szóban,

Magyar nyelv és
irodalom: az írott
szöveg megértése,
adatok keresése,
információk
kiemelése.
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írásban.
Római számok.

Környezetismeret: a
lakóhely története; a
római számok
megfigyelése régi
épületeken.

A római számok története.
Számjelek bevezetése.
Római számok írása, olvasása
I, V, X, L, C, D, M jelekkel.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és
négyjegyű szám. Törtszám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római szám.
Alaki, helyi és valódi érték.

3. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
15 + 4 óra

Sorozat szabályának felismerése, folytatása.
Előzetes tudás

Növekvő és csökkenő számsorozatok.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Matematikai modellek készítése.
Sorozatok felismerése, létrehozása.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Sorozat szabályának felismerése.

Adott szabályú sorozat folytatása.

Vizuális kultúra:
periodicitás
felismerése
sordíszekben, népi
motívumokban.

Összefüggések keresése az
egyszerű sorozatok elemei között.
Sorozatok néhány hiányzó vagy
megadott sorszámú elemének
kiszámítása.
Sorozatok képzési szabályának
keresése, kifejezése szavakkal.
A figyelem és a memória
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fejlesztése.
Szabályfelismerés.
Az önállóság fejlesztése a
gondolkodási műveletek
alkalmazásában.
Az anyanyelv és a szaknyelv
használatának fejlesztése.
Adott utasítás követése, figyelem
tartóssága.
Saját gondolatok
megfogalmazása, mások
gondolatmenetének
végighallgatása.
Összefüggések, kapcsolatok
táblázat adatai között.

Kapcsolatok, szabályok keresése
táblázat adatai között.

Tapasztalati adatok lejegyzése,
táblázatba rendezése.

Táblázat adatainak értelmezése.
Tapasztalati adatok lejegyzése,
táblázatba rendezése. A
folytatásra vonatkozó sejtések
megfogalmazása.
Az általánosításra való törekvés.
A kifejezőkészség alakítása:
világos, rövid fogalmazás.

Környezetismeret:
adatok gyűjtése az
állatvilágból (állati
rekordok).

Testnevelés és sport:
sporteredmények,
mint adatok.

Az absztrakciós képesség
alapozása.
Grafikonok. Grafikonok adatainak Grafikonok adatainak leolvasása.
összehasonlítása.
Grafikonok készítése.
Matematikai összefüggések
felismerése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat.

Környezetismeret:
hőmérsékleti
grafikonok készítése.
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Tematikai egység
/Fejlesztési cél
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Órakeret
4. Geometria

20 + 2 óra

Vonalak (egyenes, görbe).
Térbeli alakzatok.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Előzetes tudás

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány
mértékegységek: cm, dm, m, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap,
év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek
közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.
Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a
tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. A matematika és a valóság
kapcsolatának építése. Mérőeszközök és mértékegységek önálló
használata. Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése.
A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben,
művészeti alkotásokon. Esztétikai érzék fejlesztése. A vonalzó célszerű
használata.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Egyenesek kölcsönös helyzetének
megfigyelése tapasztalati úton:
metsző és párhuzamos egyenesek.

Tapasztalatszerzés, érvelés.

Technika, életvitel és
gyakorlat: hajtogatás.

Háromszögek, négyszögek
előállítása rajzolással szabadon
vagy egy-két tulajdonság
megadásával.

Vizuális kultúra:
mozaikkép alkotása
előre elkészített
háromszögek,
négyszögek
felhasználásával.

A szakasz fogalmának
előkészítése.
A szakasz és mérése.
Háromszög, négyzet és téglalap
felismerése.
A téglalap és négyzet
tulajdonságai: csúcsok száma,
oldalak száma.

Egyedi tulajdonságok kiemelése.
Formafelismerés, azonosítás,
megkülönböztetés.

A téglalap és a négyzet

Ismeretek alkalmazása az újabb

Környezetismeret:
kerületszámítás a
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kerületének kiszámítása.

ismeretek megszerzésében.

közvetlen
környezetünkben
(szoba, kert)

Tájékozódás síkban, térben.

Tájékozódás pl. az iskolában és
környékén. Mozgássor
megismétlése, mozgási memória
fejlesztése.

Környezetismeret:
tájékozódás közvetlen
környezetünkben.
Égtájak ismeretének
gyakorlati
alkalmazása.

Testek geometriai tulajdonságai,
hálója.

Testek építése szabadon és adott
feltételek szerint.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
dobozokból bútorok
építése.

Testek szétválogatása egy-két
tulajdonság szerint.
Alkotóképesség fejlesztése.
Kreatív gondolkodás fejlesztése.
Térlátás fejlesztése az alakzatok
különféle előállításával.
Sík- és térgeometriai
megfigyelések elemzése,
megfogalmazása a tanult
matematikai szaknyelv
segítségével.
Téglatest és kocka felismerése,
jellemzői.

Megfigyelés, tulajdonságok
számbavétele.

Rubik-kocka lehetőség szerint.

Összehasonlítás, azonosságok,
különbözőségek megállapítása.

Vizuális kultúra: a
körülöttünk lévő
mesterséges és
természetes környezet
formavilágának
megfigyelése és
rekonstrukciója.

Technika, életvitel és
gyakorlat: dobókocka,
téglatest alakú doboz
készítése.

Testháló kiterítése téglatest, kocka
esetében.
Finommotoros
mozgáskoordinációk fejlesztése.
Mérések alkalmi egységekkel.
Mérés szabvány egységekkel: km,
mm, g.

Összehasonlítások végzése a
valóság tárgyairól, alakzatokról,
dolgokról.
Mennyiségi jellemzők
felismerése, a különbségek
észrevétele.
Adott tárgy, elrendezés, kép, más
nézőpontból való elképzelése.

Környezetismeret:
gyakorlati mérések
közvetlen
környezetünkben
(tömeg-,
hosszúságmérés).
Csomagolóanyagok,
dobozok tömege.
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Az idő mérése: másodperc.

Tájékozódás az időben:

Időpont és időtartam
megkülönböztetése.

a múlt, jelen, jövő, mint
folytonosan változó fogalmak, pl.
előtte, utána, korábban, később
megértése, használata.
Időtartam mérése egyenletes
tempójú mozgással, hanggal,
szabványos egységekkel
(másodperc, perc, óra, nap, hét,
hónap, év).
Időpont és időtartam tapasztalati
úton történő megkülönböztetése.
A családban történtek elhelyezése
az időben.

Egység és mérőszám kapcsolata.
Mérés az egységek
többszöröseivel.

A pontosság mértékének
kifejezése gyakorlati mérésekben.

Át- és beváltások végrehajtott
mérések esetén.

A mértékegység és mérőszám
kapcsolata, összefüggésük
megfigyelése és elmélyítése.

Átváltások szomszédos
mértékegységek között.

Mérések a gyakorlatban, mérések
a családban.

A mértékegységek használata és
átváltása szöveges és
számfeladatokban.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

120. oldal

Testnevelés és sport:
időre futás.

Ének-zene: metronóm.

Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: napirend,
családi ünnepek,
események
ismétlődése.

Magyar nyelv és
irodalom: változó
helyzetek, időben
lejátszódó történések
megfigyelése, az
időbeliség
tudatosítása.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
elkészíthető
munkadarabok
megtervezése mérés
és modellezés
segítségével.

Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat:
háztartásban
használatos gyakorlati
mérések (sütés-főzés
hozzávalói).

Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, háromszög, téglalap, négyzet,
kerület, téglatest, kocka, testháló, tükrös alakzat, időpont, mértékegység,
tonna, másodperc, km, mm.
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Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

5. Statisztika, valószínűség

121. oldal

Órakeret
9 + 1 óra

Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Előzetes tudás

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek.
Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Adatok megfigyelése, gyűjtése,
rendezése, rögzítése, ábrázolása
grafikonon.

Tapasztalatok szerzésével későbbi
fogalomalkotás előkészítése.

Környezetismeret:
meteorológiai adatok
lejegyzése,
ábrázolása.

Számtani közép, átlag fogalmának
bevezetése.

Néhány szám számtani közepének
értelmezése, az „átlag”
fogalmának bevezetése,
használata adatok együttesének
jellemzésére.

Környezetismeret:
hőmérsékleti és
csapadékátlagok.

A biztos, a lehetséges és a
Próbálgatások, sejtések,
lehetetlen események értelmezése. indoklások, tippelések, tárgyi
tevékenységek.
A lehetséges és lehetetlen
tapasztalati úton való értelmezése.
A biztos és véletlen
megkülönböztetése.
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Valószínűségi játékok, kísérletek,
sejtések, megfigyelések.
Gyakoriság.
Oszlopdiagram.
A valószínűség fogalmának
tapasztalati előkészítése.

Események gyakoriságának
megállapítása kísérletek
végzésével, ábrázolása
oszlopdiagramon.
Sejtés megfogalmazása adott
számú kísérletben.
A kísérleti eredmények
összevetése a sejtéssel, az eltérés
megállapítása és magyarázata.
A gyakoriság, a valószínű,
kevésbé valószínű értelmezése
gyakorlati példákon.

122. oldal

Környezetismeret:
természeti jelenségek
előfordulása és
valószínűsége.

Magyar nyelv és
irodalom:
a kifejezőkészség
alakítása (világos,
rövid
megfogalmazás).

Információszerezés az internetről,
irányított keresés.
Diagramokhoz kapcsolódó
információk keresése,
értelmezése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos.
Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése,
megnevezése.
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
Az összes eset megtalálása (próbálgatással).

Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi
érték fogalma 10 000-es számkörben.
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Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése,
lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es
számkörben.
Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés
alkalmazása.
Fejben számolás százas számkörben.
A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek
tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és
kétjegyű, számmal írásban.
Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok
felismerése, készítése.
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.

Geometria
Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos
egyenesek.
A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc.
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Átváltások szomszédos mértékegységek között.
Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
Kör fogalmának tapasztalati ismerete.
A test és a síkidom közötti különbség megértése.
Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
Gömb felismerése.
Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással,
nyírással, rajzzal, színezéssel.
Négyzet, téglalap kerülete.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel,
területlefedéssel.

Valószínűség, statisztika
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak
értelmezése.
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de
nem biztos tapasztalati ismerete.

Informatikai ismeretek
Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok
használata.
Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.
Együttműködés interaktív tábla használatánál.

Matematika
4. évfolyam
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Éves óraszám: 148 óra

125. oldal

Heti óraszám: 4 óra

A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 148

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok

5 óra + folyamatos

2. Számelmélet, algebra

86 + 8 óra

3. Függvények, az analízis elemei

16 + 4 óra

4. Geometria

21 + 2 óra

5. Statisztika, valószínűség

5 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

Órakeret
5 óra +
folyamatos

Halmazok összehasonlítása.
Állítások igazságtartalmának eldöntése.
Előzetes tudás

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma.
Alakzatok szimmetriájának megfigyelése.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Halmazszemlélet fejlesztése.
Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás, mint a gondolatok
kifejezése, ezek megértése.
Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Adott tulajdonságú elemek
halmazba rendezése konkrét
elemek esetén.

Megfigyelésben, mérésben,
számlálásban, számolásban
gyűjtött adatok, elemek halmazba
rendezése. A logikai „és”, „vagy”
szavak használata állítások

Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása
megadott szempontok

Halmazba tartozó elemek közös
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tulajdonságainak felismerése,
megnevezése.

megfogalmazásában.
Összehasonlítás, következtetés,
absztrahálás.

A számítógép működésének
bemutatása (be- és kikapcsolás,
egér, billentyűzet használata)
lehetőség szerint.

Ismerkedés az adott informatikai
környezettel.

Annak eldöntése, hogy egy elem
beletartozik-e egy adott
halmazba.

Osztályozás egy, illetve egyszerre
két szempont szerint.

Alaphalmaz és részhalmaz
fogalmának tapasztalati
előkészítése.
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szerint.

Síkidomok halmazokba rendezése
tulajdonságaik alapján.
Sorozatok létrehozása, folytatása,
kiegészítése adott szempont
szerint.
A gondolkodás és a nyelv
összefonódása, kölcsönhatása.

Néhány elem sorba rendezése, az
összes eset megtalálása.
próbálgatással.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Konkretizálás képességének
fejlesztése.

Ének-zene:
dallammotívumok
sorba rendezése.

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Számelmélet, algebra

Órakeret
86 + 8 óra

Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték.
Római számok írása, olvasása (I, V, X).
Előzetes tudás

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes
számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Páros és páratlan számok.
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Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendje.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen
szimbólum kiszámítása.
Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása
10000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete.
Számok képzése, helyiérték szerinti bontása. A helyes műveleti sorrend
ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. A tízes, százas,
ezres számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés
eszközként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért
való felelősségvállalás.
Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek
megismerésére. A szorzótábla biztos ismerete.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Számfogalom kialakítása 10 000es számkörben.

Tájékozódás az adott számkörben.

Magyar nyelv és
irodalom: számok
helyesírása.

Számmemória fejlesztése.

Számok írása, olvasása 10 000-ig.
Számok helye, közelítő helye a
számegyenesen,
számszomszédok, kerekítés.

Emlékezet fejlesztése, tájékozódás
a számegyenesen.

Alaki, helyi és valódi érték.
Számok képzése, bontása helyi
érték szerint.
Természetes számok nagyság
szerinti összehasonlítása.
Számok összeg-, különbség-,
szorzat- és hányados alakja.

Megértett állításokra, szabályokra
való emlékezés. Tények közti
kapcsolatok, viszonyok,
összefüggések felidézése.
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A negatív szám fogalmának
tapasztalati úton történő
előkészítése.
Negatív számok a mindennapi
életben (hőmérséklet, adósság).

Negatív számokkal való
ismerkedés tapasztalati úton a
számegyenes, a hiány és a
hőmérséklet segítségével.
Adósság, készpénz, vagyoni
helyzet fogalmának értelmezése.
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Környezetismeret:
hőmérséklet és
mérése, Celsius-skála
(fagypont alatti,
fagypont feletti
hőmérséklet).

A negatív szám fogalmának
elmélyítése.
Matematikai oktató program
használata lehetőség szerint.
Számok tulajdonságai:
oszthatóság 2-vel, 4-gyel, 8-cal,5tel és 10-zel 3-mal, 6-tal.

Számok összehasonlítása,
szétválogatása az oszthatósági
tulajdonság szerint.

Műveletek közötti kapcsolatok:
összeadás, kivonás, szorzás,
osztás.

Az ellenőrzési igény kialakítása, a
műveletek közötti kapcsolatok
megfigyelésén keresztül.

Fejszámolás: összeadás, kivonás,
legfeljebb háromjegyű, nullára
végződő számokkal.

A pontos feladatvégzés igényének
fejlesztése.

Fejszámolás: szorzás, osztás
tízzel, százzal és ezerrel.
Írásbeli összeadás, kivonás
három- és négyjegyű számokkal.
Írásbeli szorzás és osztás egy-és
kétjegyű számmal.

Magyar nyelv és
irodalom: kérdések,
problémák, válaszok
helyes
megfogalmazása.

A figyelem terjedelmének és
tartósságának növelése; tudatos,
célirányos figyelem.
A fejszámolás biztonságos
használata. A szorzótáblák
gyakorlása.
Analógiák felismerése, keresése,
kialakítása.
Írásbeli műveletek alkalmazás
szintű felhasználása.
A tanult műveletek elvégzésének
gyakorlása, ellenőrzése.

Matematikai fejlesztőprogram
használata lehetőség szerint.
Összeg, különbség, szorzat,
hányados becslése, a ,,közelítő”
érték fogalmának és jelének
bevezetése.

Jelek szerepe, használata.
Becslés a tagok, tényezők, osztó,
osztandó megfelelő kerekítésével.

Magyar nyelv és
irodalom: jelek
szerepe, használata.
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Műveleti tulajdonságok: tagok,
tényezők felcserélhetősége,
csoportosíthatósága, összeg és
különbség, valamint szorzat és
hányados változásai.

Változó helyzetek megfigyelése,
műveletek tárgyi megjelenítése.

Zárójel használata; összeg és
különbség szorzása, osztása.
Műveleti sorrend.

Feladattartás és feladatmegoldási
sebesség fejlesztése.

Szimbólumok használata
matematikai szöveg leírására, az
ismeretlen szimbólum
kiszámítása, ellenőrzés.

Matematikai modellek megértése.

Törtek fogalmának tapasztalati
előkészítése.

Közös munka (páros, kis
csoportos munka, csoportmunka),
együttműködés vállalása.

Törtek a mindennapi életben: 2, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 100 nevezőjű törtek
megnevezése, lejegyzése
szöveggel.
Számláló, nevező, törtvonal.
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Megismert szabályokra való
emlékezés.

Önértékelés, önellenőrzés.
Gondolatmenet követése, oksági
kapcsolatok keresése, megértése.

Törtekkel kapcsolatos oktató
program használata.
Törtek előállítása hajtogatással,
nyírással, rajzzal, színezéssel.
Animáció lejátszása törtek
előállításához.

Szöveges feladatok.
Többféle megoldási mód
keresése.

A szöveg értelmezése, adatok
kigyűjtése, megoldási terv
készítése. Becslés.
Megoldás próbálgatással,
számolással, következtetéssel.
Ellenőrzés, az eredmény
realitásának vizsgálata.
A szövegértéshez szükséges
nyelvi, logikai szerkezetek
fokozatos megismerése.
Adatok lejegyzése, rendezése,
ábrázolása.

Magyar nyelv és
irodalom: az írott
szöveg megértése,
adatok keresése,
információk
kiemelése.
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Összefüggések felismerése.
Válasz megfogalmazása szóban,
írásban.
Római számok.
A római számok története.

Irányított keresés római számok
használatáról.

Számjelek bevezetése.

Környezetismeret: a
lakóhely története; a
római számok
megfigyelése régi
épületeken.

Római számok írása, olvasása
I, V, X, L, C, D, M jelekkel.
A gyerekeknek szóló
legelterjedtebb elektronikus
szolgáltatások megismerése
lehetőség szerint.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és
négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római
szám. Alaki, helyi és valódi érték.

3. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
16 + 4 óra

Sorozat szabályának felismerése, folytatása.
Előzetes tudás

Növekvő és csökkenő számsorozatok.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Matematikai modellek készítése.
Sorozatok felismerése, létrehozása.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Sorozat szabályának felismerése.

Adott szabályú sorozat folytatása.

Vizuális kultúra:
periodicitás
felismerése
sordíszekben, népi
motívumokban.

Összefüggések keresése az
egyszerű sorozatok elemei között.
Sorozatok néhány hiányzó vagy
megadott sorszámú elemének
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kiszámítása.
Sorozatok képzési szabályának
keresése, kifejezése szavakkal.
A figyelem és a memória
fejlesztése.
Szabályfelismerés.
Az önállóság fejlesztése a
gondolkodási műveletek
alkalmazásában.
Az anyanyelv és a szaknyelv
használatának fejlesztése.
Adott utasítás követése, figyelem
tartóssága.
Saját gondolatok
megfogalmazása, mások
gondolatmenetének
végighallgatása.
Összefüggések, kapcsolatok
táblázat adatai között.

Kapcsolatok, szabályok keresése
táblázat adatai között.

Tapasztalati adatok lejegyzése,
táblázatba rendezése.

Táblázat adatainak értelmezése.
Tapasztalati adatok lejegyzése,
táblázatba rendezése. A
folytatásra vonatkozó sejtések
megfogalmazása.
Az általánosításra való törekvés.
A kifejezőkészség alakítása:
világos, rövid fogalmazás.

Környezetismeret:
adatok gyűjtése az
állatvilágból (állati
rekordok).

Testnevelés és sport:
sporteredmények,
mint adatok.

Az absztrakciós képesség
alapozása.
Grafikonok.

Grafikonok adatainak leolvasása.
Grafikonok készítése.
Matematikai összefüggések
felismerése.

Kulcsfogalmak/

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat.

Környezetismeret:
hőmérsékleti
grafikonok készítése.
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fogalmak

Tematikai egység
/Fejlesztési cél

Órakeret
4. Geometria

21 + 2 óra

Vonalak (egyenes, görbe).
Térbeli alakzatok.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Előzetes tudás

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány
mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap,
év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek
közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.
Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a
tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. A matematika és a valóság
kapcsolatának építése. Mérőeszközök és mértékegységek önálló
használata. Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése.
A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben,
művészeti alkotásokon. Esztétikai érzék fejlesztése. A körző és a
vonalzó célszerű használata.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Egyenesek kölcsönös helyzetének
megfigyelése tapasztalati úton:
metsző és párhuzamos egyenesek.

Tapasztalatszerzés, érvelés.

Technika, életvitel és
gyakorlat: hajtogatás.

Háromszögek, négyszögek
előállítása rajzolással szabadon

Vizuális kultúra:
mozaikkép alkotása

Szögek mérése tapasztalati úton:
derékszögnél kisebb és nagyobb
szögek.
A szakasz fogalmának
előkészítése.
A szakasz és mérése.
Háromszög, négyzet és téglalap
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felismerése.
A téglalap és négyzet
tulajdonságai: csúcsok száma,
oldalak száma, hosszúsága,
derékszög megfigyelése.

vagy egy-két tulajdonság
megadásával.
Egyedi tulajdonságok kiemelése.
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előre elkészített
háromszögek,
négyszögek
felhasználásával.

Formafelismerés, azonosítás,
megkülönböztetés.

A téglalap és a négyzet
kerületének kiszámítása.

Ismeretek alkalmazása az újabb
ismeretek megszerzésében.

Környezetismeret:
kerületszámítás a
közvetlen
környezetünkben
(szoba, kert)

Négyzet, téglalap területének
mérése különféle egységekkel,
területlefedéssel.

Többféle megoldási mód
keresése, az alternatív
megoldások összevetése.

Környezetismeret:
tapasztalatgyűjtés a
mindennapi életből pl.
szőnyegezés, burkolás
a lakásban, kertben.

A körző használata (játékos
formák készítése).

Ének-zene:
körjátékok.

A területszámítás fogalmának
előkészítése.
A kör fogalmának tapasztalati
előkészítése.

Kör létrehozása, felismerése,
jellemzői.

Tájékozódás síkban, térben.

Tájékozódás pl. az iskolában és
környékén. Mozgássor
megismétlése, mozgási memória
fejlesztése.
Térbeli tájékozódási képességet
fejlesztő, egyszerű.
rajzolóprogramok bemutatása.

Vizuális kultúra: a kör
megjelenése
művészeti
alkotásokban.
Környezetismeret:
tájékozódás közvetlen
környezetünkben.
Égtájak ismeretének
gyakorlati
alkalmazása.

Egyszerű problémák megoldása
részben tanári segítséggel, részben
önállóan.
Testek geometriai tulajdonságai,
hálója.

Testek építése szabadon és adott
feltételek szerint.
Testek szétválogatása egy-két
tulajdonság szerint.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
dobozokból bútorok
építése.
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Alkotóképesség fejlesztése.
Kreatív gondolkodás fejlesztése.
Térlátás fejlesztése az alakzatok
különféle előállításával.
Sík- és térgeometriai
megfigyelések elemzése,
megfogalmazása a tanult
matematikai szaknyelv
segítségével.
Téglatest és kocka felismerése,
jellemzői.

Megfigyelés, tulajdonságok
számbavétele.

Rubik-kocka.

Összehasonlítás, azonosságok,
különbözőségek megállapítása.

Vizuális kultúra: a
körülöttünk lévő
mesterséges és
természetes környezet
formavilágának
megfigyelése és
rekonstrukciója.

Technika, életvitel és
gyakorlat: dobókocka,
téglatest alakú doboz
készítése.

Testháló kiterítése téglatest, kocka
esetében.
Finommotoros
mozgáskoordinációk fejlesztése.
A gömb felismerése, jellemzői.

Tapasztalatgyűjtés.
A gömb létrehozása.

Technika, életvitel és
gyakorlat: gyurma
vagy kókuszgolyó
készítése.

Környezetismeret:
gömb alakú
gyümölcsök.

Testnevelés és sport:
labdák.
Mérések alkalmi egységekkel.
Mérés szabvány egységekkel:
mm, km, ml, cl, hl, g, t.

Összehasonlítások végzése a
valóság tárgyairól, alakzatokról,
dolgokról.
Mennyiségi jellemzők
felismerése, a különbségek
észrevétele.
Adott tárgy, elrendezés, kép más
nézőpontból való elképzelése.

Az idő mérése: másodperc.

Tájékozódás az időben:

Környezetismeret:
gyakorlati mérések
közvetlen
környezetünkben
(tömeg-,
hosszúságmérés).
Csomagolóanyagok,
dobozok tömege.
Testnevelés és sport:
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Időpont és időtartam
megkülönböztetése.

a múlt, jelen, jövő, mint
folytonosan változó fogalmak, pl.
előtte, utána, korábban, később
megértése, használata.
Időtartam mérése egyenletes
tempójú mozgással, hanggal,
szabványos egységekkel
(másodperc, perc, óra, nap, hét,
hónap, év).
Fejlesztőprogram használata
méréshez.
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időre futás.

Ének-zene: metronóm.

Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: napirend,
családi ünnepek,
események
ismétlődése.

Időpont és időtartam tapasztalati
úton történő megkülönböztetése.
A családban történtek elhelyezése
az időben.

Egység és mérőszám kapcsolata.
Mérés az egységek
többszöröseivel.

A pontosság mértékének
kifejezése gyakorlati mérésekben.

Át- és beváltások végrehajtott
mérések esetén.

A mértékegység és mérőszám
kapcsolata, összefüggésük
megfigyelése és elmélyítése.

Átváltások szomszédos
mértékegységek között.

Mérések a gyakorlatban, mérések
a családban.

A mértékegységek használata és
átváltása szöveges és
számfeladatokban.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Magyar nyelv és
irodalom: változó
helyzetek, időben
lejátszódó történések
megfigyelése, az
időbeliség
tudatosítása.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
elkészíthető
munkadarabok
megtervezése mérés
és modellezés
segítségével.

Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat:
háztartásban
használatos gyakorlati
mérések (sütés-főzés
hozzávalói).

Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, téglalap,
négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, tükrös alakzat, időpont,
időtartam, kör, gömb, mértékegység, tonna, másodperc, km, mm.
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Órakeret
5 óra

Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Előzetes tudás

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek.
Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Adatok megfigyelése, gyűjtése,
rendezése, rögzítése, ábrázolása
grafikonon.

Tapasztalatok szerzésével későbbi
fogalomalkotás előkészítése.

Környezetismeret:
meteorológiai adatok
lejegyzése,
ábrázolása.

Számtani közép, átlag fogalmának
bevezetése.

Néhány szám számtani közepének
értelmezése, az „átlag”
fogalmának bevezetése,
használata adatok együttesének
jellemzésére.

A képi grafikus információk
feldolgozása, forráskezelés.

Környezetismeret:
hőmérsékleti és
csapadékátlagok.

A biztos, a lehetséges és a
Próbálgatások, sejtések,
lehetetlen események értelmezése. indoklások, tippelések, tárgyi
tevékenységek.
A lehetséges és lehetetlen
tapasztalati úton való értelmezése.
A biztos és véletlen
megkülönböztetése.
Valószínűségi játékok, kísérletek,
megfigyelések. Gyakoriság.
Oszlopdiagram.

Események gyakoriságának
megállapítása kísérletek
végzésével, ábrázolása
oszlopdiagramon.

A valószínűség fogalmának
tapasztalati előkészítése.

Sejtés megfogalmazása adott
számú kísérletben.
A kísérleti eredmények
összevetése a sejtéssel, az eltérés

Környezetismeret:
természeti jelenségek
előfordulása és
valószínűsége.

Magyar nyelv és
irodalom:
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A gyakoriság, a valószínű,
kevésbé valószínű értelmezése
gyakorlati példákon.
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a kifejezőkészség
alakítása (világos,
rövid
megfogalmazás).

Információszerezés az internetről,
irányított keresés.
Diagramokhoz kapcsolódó
információk keresése,
értelmezése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos.
Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése,
megnevezése.
Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi
érték fogalma 10 000-es számkörben.
Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése,
lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es
számkörben.
Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

138. oldal

A matematika különböző területein az észszerű becslés és a kerekítés
alkalmazása.
Fejben számolás százas számkörben.
A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek
tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és
kétjegyű, számmal írásban.
Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok
felismerése, készítése.
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.

Geometria
Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos
egyenesek.
A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc.
Átváltások szomszédos mértékegységek között.
Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
Kör fogalmának tapasztalati ismerete.
A test és a síkidom közötti különbség megértése.
Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
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Gömb felismerése.
Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással,
nyírással, rajzzal, színezéssel.
Négyzet, téglalap kerülete.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel,
területlefedéssel.

Valószínűség, statisztika
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak
értelmezése.
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de
nem biztos tapasztalati ismerete.

Informatikai ismeretek
Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok
használata.
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KÖRNYEZETISMERET
Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját
testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven nevezze, és az
ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek
természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb környezet dolgait,
jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez támpontokat adjon, további
megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét.
Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen megfoghatók. A
környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben magyarázza, illetve
tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a bonyolultnak tűnő
témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő módon
– értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok munkája. A környezetismeret tantárgy
keretében az ezzel kapcsolatos gondolati sémák kialakítása és a nyitott megfigyeléshez,
kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosítása a cél. Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét,
mint ahogyan azt is, hogy a környezet folyamatai megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az
előzetes tudástól függően egyre részletesebben érthetők meg.
A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az érzékszervi
tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind pontosabb
megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, az azok
kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a
természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés,
bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív tanulás
formáival támogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első lépcsőfokát jelenti. A
gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában a pedagógus egyszerre
irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkeresésben maga is nyitott a
jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, az újszerű megoldások keresése, illetve
a napi élet problémái iránt. A problémák iránti érzékenység a természettudományos műveltség
megszerzésének egyik alapja.
A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) bővítéséhez
elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a környezettel, a
természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös tanulás során. A
kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztással és
problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, ha a tananyagfeldolgozás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns problémákat vetünk fel.
Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi környezet adottságaira, az aktuális történésekre, a
tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környezetismeret rávezet a
természet szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek szeretetére és tiszteletére.
A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen értelmezett
jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek felépítésével –
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korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő értékelési formák,
különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójának fejlesztése nemcsak a
tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények megvalósítását segítik, de
hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, önismeretük fejlődéséhez is.
A fejlesztő munka célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számára legalkalmasabb módot, ahogyan
a környezetével megismerkedhet, tudását bővítheti, megerősítést nyerve abban, hogy képes saját
testének rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt folyamatokat értelmezni: vagyis elindult
azon az úton, hogy eligazodjon a világban.
A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét
alapozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet tisztelő, a
saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai újdonságokra
fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az életszakaszban.
.
ÓRATERV
Heti óraszám

Éves óraszám

1. évfolyam 1

37

2. évfolyam 1

37

3. évfolyam 1

37

4. évfolyam 1

37

Az iskolába kerülő növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei,
megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfélék. A
környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül a csoport
közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a különböző
családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus élményén túl cél
a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját szervezet tudatos
megfigyelése, az érzékelt tapasztalatok megfogalmazása és annak megerősítése, hogy a környezet,
az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással.
Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb
környezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek
megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt alakítjuk
ki. Itt figyelünk fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, az állandóság
és változás létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek aprólékos magyarázatára még
nem vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyeléseken és tényeken alapuló
megokolás itt válik a vizsgálódás részévé.
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A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy kialakítása, a
természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése ahhoz teremt
kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő természet vizsgálata
(egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melyeket csak közvetlen
tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói vizsgálódásra, a természettel való
közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványaink nemcsak
felmondják, de értik is (sőt átérzik) a tanultakat.
A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre kerülő elemek
a gyermek biztonságérzetének, bizalmának erősödését éppúgy szolgálják, mint tudásának
gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy éppen a
közlekedés vagy településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a kisgyermeknek,
amelyek – ha közvetlenül nem is mindig vagy nem azonnal hasznosítja életében – világképének
stabilitását szolgálják.
Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első hónapokban
jelent nehézséget az új környezet, az új feladatok teljesítése és az iskolai elvárásoknak való
megfelelés. A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva – segíthet, hogy a
gyermek a környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, új környezetét elfogadja, és abban
biztonságot leljen. Az iskolával és környezetével kapcsolatban a gyermek által hozott, illetve a
helyi közösségekben élő narratívák beépítése a helyi tantervbe emiatt is kívánatos.
A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját tapasztalatokkal
és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más tapasztalatokkal és indokokkal való szembesítése
teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati összefüggések megtalálására, az érvelésre,
indoklásra, a tények felismerésére.
A tanulás folyamatában való aktív részvétel fejleszti a kezdeményezőkészséget és a
felelősségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az azonosságtudat és a hagyományokhoz
való kötődés erősítésében, az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret
kibontakoztatásában is. Az ember szervezetével kapcsolatos ismeretek formálják az egészséges
életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát, hozzájárulnak az önismeret
fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszonyát.

Környezetismeret
1. évfolyam
Éves óraszám: 37 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása

Heti óraszám: 1 óra
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Tematikai egység címe

Órakeret 37

Az iskola

2 óra

Az iskolás gyerek

2 óra

Tájékozódás az iskolában és környékén

4 óra

Mi van a teremben?

4 óra

Anyagok körülöttünk

4 + 1 óra

Hóban, szélben, napsütésben

4 + 1 óra

Mi kerül az asztalra?

4 + 1 óra

Élőlények közösségei

9 + 1 óra

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Órakeret 2 óra

Az iskola

Előzetes tudás
A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés,
leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés).
A térbeli tájékozódás fejlesztése.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése
és értelmezése, a jelekből álló információhoz kapcsolódó
kommunikáció fejlesztése.
Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása,
gyakoroltatása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:

Helyes viselkedés és
megfelelő öltözködés az

Vizuális kultúra:színek,
formák.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
Mi a különbség az óvoda és az iskola
között?
Mi van az iskolában?
Hogyan tájékozódunk az iskola
épületében?
Az iskolai élet rendje.
Kikkel találkozunk az iskolában?
Hogyan öltözködünk az iskolában?

iskolában (tanórán, különböző
szabadidős foglalkozásokon,
szünetben).
Az iskolában dolgozók
foglalkozásának
összehasonlítása.
Megszólításuk, köszönés,
udvariassági formulák
használata.
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Matematika:távolságok,
nagyságrendek
becslése, megnevezése,
mérése.

Technika, életvitel és
gyakorlat: helyes
Az osztályterem, ahol szeretek öltözködés.
lenni: az osztályteremben
található tárgyak, bútorok
megnevezése, jellemző
tulajdonságaik összegyűjtése,
csoportosításuk különböző
szempontok szerint.
Tájékozódás az iskola
épületében.
Az iskola épületében és a
környéken található jelek,
jelzések értelmezése.

Kulcsfogalmak/fogalmak Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Az iskolás gyerek

Órakeret 2 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves ritmus
felismerése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a
saját test megismerése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:

Napi- és hetirend tervezése, a
megvalósítás értékelése.

Mi a különbség az iskolás és az óvodás
gyerek napirendje között?

Helyes testtartás. A
megvilágítás szerepének
felismerése tanulás közben.

Mivel telnek a hétköznapok, a hétvégék

Kapcsolódási
pontok
Magyar nyelv és
irodalom: mondókák,
versek, dalok a
testrészekkel
kapcsolatban.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
és az ünnepek?
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A helyes táplálkozási és a
higiénés szokások tudatosítása,
Ének-zene: a ritmus
alkalmazása a napi
szerepe a zenében.
gyakorlatban.

Hogyan tájékozódunk a környezetben?

Osztálytárs, fiatalabb és
idősebb testvér, szülő, illetve
más felnőtt testméreteinek
mérése, az adatok
összehasonlítása, relációk
megfogalmazása.

Mit, mikor, hogyan és mennyit együnk?
Mi a különbség felnőttek és gyerekek
között?

Ismeretek:

Ismétlődő jelenségek
(ritmusok) megfigyelése az
ember életében, a test
működésében. Példák
gyűjtése. Az érzékszervek
védelmét biztosító szabályok,
helyes szokások megismerése
és gyakorlása, alkalmazása.

A napszakok, évszakok váltakozása. A
napok és a hónapok. Napirend és
napszakok.
Az emberi test külső képe. Az ember
főbb testrészei.
Legfontosabb érzékszerveink és
szerepük a környezet megismerésében.
Védelmük fontossága és módjai.

Matematika: az
előtte, utána,
korábban, később
megértése,
használata; folyamat
mozzanatainak
időbeli elrendezése;
időrendkezelése.

Kulcsfogalmak/fogalmak Idő, ritmus, érzékszerv, testrész.

Órakeret
4 óra

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Tájékozódás az iskolában és környékén

Előzetes tudás

Természetes hosszmértékek.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős
felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Megbecsülés
kialakítása az iskolai személyzet munkája iránt.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan jutunk el az iskolába? Mitől
működik az épület?

Ismeretek:

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

.

Matematika: halmazok,
rész-egész viszony,
becslés.

Előnyök és hátrányok
mérlegelése annak mentén,
érdemes-e az iskolába
gépkocsival jönni.
Az állagmegőrzés, takarítás,
karbantartás és a felelős

Vizuális kultúra:
tájképek.
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A helyi közlekedés.

használat jelentőségének
felismerése. Kapcsolat
felismerése a használat
intenzitása, a kopás,
állagromlás és a karbantartási
feladatok szükségessége,
gyakorisága között.

A közlekedés és az
energiatakarékosság.

Kulcsfogalmak/fogalmak
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Technika, életvitel és
gyakorlat: fűtés,
háztartási munkák,
közlekedés,
energiatakarékosság.

Energiatakarékosság, felelősség.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Mi van a teremben?

Előzetes tudás

Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata,
illetve az állandóság és változás szempontjából kapcsolat keresése
az anyagi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A
felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés erősítése.
Kapcsolat keresése az égés feltételei és a tűzoltás szabályai között.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Milyen tárgyak vesznek körül
bennünket? Hogyan függenek össze a
tárgyak anyagi tulajdonságai a
felhasználásuk módjával? Mely tárgyak
jelentenek veszélyt tűz esetén? Hogyan
lehet megelőzni a tűzeseteket? Mit lehet
tenni tűz esetén?

Ismeretek:
Tárgyak (anyagok) tulajdonságai
(átlátszóság, keménység, rugalmasság,
érdesség-simaság, forma, szín).
Mesterséges és természetes anyagok a
környezetünkben található tárgyakban.

Fejlesztési követelmények
A tanteremben található
tárgyak csoportosítása
különböző szempontok szerint
(érzékszervekkel vizsgálható
tulajdonságok, anyag, méret,
felhasználás).
Természetes és mesterséges
anyagok megkülönböztetése a
környezet tárgyaiban.
A környezetben lévő tárgyak
csoportosítása aszerint, hogy
tűzveszélyes (gyúlékony),
éghető vagy éghetetlen-e. Égés
vizsgálatán keresztül az égés
feltételeinek megállapítása.
Felkészülés vészhelyzetre. A
fegyelmezett cselekvés
fontosságának felismerése. A
körültekintő munkavégzés
fontosságának felismerése. A

Órakeret 4 óra

Kapcsolódási
pontok
Ének-zene: tűzzel
kapcsolatos dalok.

Magyar nyelv és
irodalom: az anyagi
tulajdonságokra
használható jelzők,
hasonlatok;
mondókák, versek a
tűzzel kapcsolatban.
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Éghető anyagok a környezetünkben.
Tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei,
eszközei.
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tűzoltók munkájának
értékelése.

Kulcsfogalmak/fogalmak Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, felhasználás.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Anyagok körülöttünk

Előzetes tudás

Anyagok megismert tulajdonságai.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapotváltozások értelmezése, a tömeg- és űrmértékek használata. Okokozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az anyagi
átalakulások jellemzői között.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Önthető-e a mák, a liszt? Csak a
folyadékok önthetők?

Fejlesztési követelmények
Különböző köznapi anyagok
összehasonlítása
halmazállapotuk szerint.
Köznapi folyadékok és szilárd
anyagok tulajdonságainak
vizsgálata tapintással,
vizuálisan, szaglással, kézzel
történő erőkifejtéssel stb.). A
tapasztalatok megfogalmazása
szóban.

Órakeret 4 + 1 óra

Kapcsolódási
pontok
Magyar nyelv és
irodalom: a víz mint
versek, mesék
témája; hasonlatok,
metaforák,
szólásmondások a
gőzzel, a vízzel és a
jéggel kapcsolatban.

Vizuális kultúra: a
víz megjelenése
különböző
műalkotásokban.

Folyadékok és a levegő
hőmérsékletének mérése.
Kulcsfogalmak/fogalmak Jég, víz, gőz, fagy, olvad, párolog.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Hóban, szélben, napsütésben

Órakeret 4 + 1 óra
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Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai
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Melegítés, hűtés, párolgás. Az időjárás-előrejelzésben alkalmazott
néhány gyakori piktogram jelentése.
A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az
évszakok kapcsolatának felismertetése. Az ember megismerése és
egészsége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes
táplálkozási szokások, az egészségvédelem jelentőségének
megértetése. A környezet és fenntarthatóság szempontjából
kapcsolat felismertetése a növények állapota és az állati viselkedés,
valamint a környezeti változások között.
Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és
más élőlények állapotát is.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan határozza meg öltözködésünket
az időjárás?
Hogyan viselkednek a növények és az
állatok különböző időjárási körülmények
között?

Fejlesztési követelmények
Időjárási napló készítése.
Az időjárás élőlényekre
gyakorolt hatásának
megfigyelése, konkrét példák
gyűjtése. A víz halmazállapotai
és a csapadékformák
összekapcsolása.

Hogyan védjük testünket a hideg, a
meleg, a szél és a csapadék ellen?

Napi és éves ritmus
megfigyelése a növény- és
állatvilágban, a tapasztalatok
rögzítése rajzzal.

Ismeretek:

A réteges öltözködés
szerepének megértése.

Évszakok és jellemző időjárásuk. A
csapadék formái (eső, köd, hó). Az
évszaknak megfelelő helyes öltözködés.

Kapcsolódási
pontok
Technika, életvitel és
gyakorlat:
öltözködés, időjárás,
egészséges
táplálkozás.

Öltözködési tanácsok adása
időjárás-előrejelzés
értelmezése alapján.

Kulcsfogalmak/fogalmak Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Mi kerül az asztalra?

Előzetes tudás

Napszakok, táplálkozás.

A tematikai egység

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az

Órakeret 4 + 1 óra
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nevelési-fejlesztési céljai
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egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és
mennyiségi szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszerhigiénia jelentőségének felismerése. Törekvés kialakítása az
egészség megőrzésére.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:

Miért fontos a rendszeres étkezés?
Milyen élelmiszerekből érdemes csak
mértékkel fogyasztani?

Mit kezdhetünk a maradék étellel?

Ismeretek:
Az éhség mint a szervezet jelzése:
energiára, tápanyagra van szükségünk.
Az étkezések típusai, a helyes
táplálkozás, a terített asztal, az
evőeszközök használata, a
folyadékbevitel, a kézmosás és az ülve
étkezés, az alapos rágás és az étkezés
utáni fogmosás szerepe.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A rendszeres, nyugodt
táplálkozás szerepének
felismerése.

Vizuális kultúra:
csendéletek
gyümölcsökkel,
ételekkel.

Példákon keresztül a helyes és
helytelen étrend, az egészséges
és egészségtelen ételek, italok
felismerése, csoportosítása. A
táplálkozás, az életmód és az
ideális testsúly
elérése/megtartása közötti
kapcsolat felismerése.

Ének-zene: az
étkezéssel
kapcsolatok dalok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: a főzés,
illetve ételkészítés; az
élelmiszerek, ételek
tárolása; egészséges
táplálkozás, étrend.

Az étkezéssel kapcsolatos
szokások gyűjtése, elemzése.
Az étkezéssel kapcsolatos
szokások .A helyes étkezési
szokások megismerése,
betartása, gyakorlása.
A gyorsétkezés előnyeinek és
hátrányainak összegyűjtése,
mérlegelése.

A víz a legegészségesebb italunk,
mely a szervezet számára
nélkülözhetetlen.

Kulcsfogalmak/fogalmak Egészségtudatos magatartás, étkezési szabály.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Élőlények közösségei

Órakeret 9 + 1 óra
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Előzetes tudás

Növény, állat.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az
életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak felismerése,
hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és
természetes életközösségek összehasonlítása. A természetvédelem
jelentőségének felismerése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Élhetne-e róka a kertben?
Tarthatnánk-e oroszlánt
hobbiállatként?

Ismeretek:
Mi a hasonlóság és a különbség a
mesebeli állatok, és a valóságos
állatok tulajdonságai között?
Életfeltételek, egyes állat- és
növényfajok igényei. Élőhely.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Mesterséges és természetes
életközösség összehasonlítása
(sokféleség, változatosság –
mintázatok – alapján). Az
életközösségek összetettségének
felismerése.

Magyar nyelv és
irodalom: versek egyes
állatfajokkal
kapcsolatban.

Annak magyarázata, miért
bonyolult feladat az állatok
megfelelő állatkerti tartása. Az
élővilág sokféleségének
tisztelete.

Ének-zene: az állatok
farsangja, dalok
állatokkal
kapcsolatosan.

A természetvédelem
jelentőségének felismerése, az
állat- és növénykertek
munkájának értékelése.

Vizuális kultúra: állatok
és növények,
életközösségek
ábrázolása.

Veszélyeztetett fajok.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség,
életközösség, táplálkozási kapcsolat.

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek
megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és
alkalmazása.
A fejlesztés várt
eredményei az
első végén

Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.
Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának
felismerése.
Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos
változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás
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elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az
időjáráshoz illő szokások.
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok
csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi
tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és természetes anyagok
megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése.
Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára.

KÖRNYEZETISMERET
2. évfolyam
Éves óraszám: 37 óra

Heti óraszám: 1 óra

A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 37

Az iskola

2 óra
2 óra

Az iskolás gyerek
Tájékozódás az iskolában és környékén

4 óra

Mi van a teremben?

4 óra

Hóban, szélben, napsütésben

4 + 1 óra

Mi kerül az asztalra?

4 + 1 óra

Anyagok körülöttünk

4 + 1 óra

Élőlények közösségei

9 + 1 óra

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Az iskola

Órakeret 2 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés,
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leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés).
A térbeli tájékozódás fejlesztése.
A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése
és értelmezése, a jelekből álló információhoz kapcsolódó
kommunikáció fejlesztése.
Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása,
gyakoroltatása.
A természeti és az épített környezet megfigyelése,
megkülönböztetése az iskolai környezetben.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mi a különbség az óvoda és az iskola
között?
Mi van az iskolában?
Hogyan tájékozódunk az iskola
épületében?
Az iskolai élet rendje.
Kikkel találkozunk az iskolában?
Hogyan öltözködünk az iskolában?
Milyen élőlények vannak a
tanteremben, az iskolában, az iskola
udvarán?
Miért nem akar sok szülő házi
kedvencet otthonra?

Ismeretek:
A környezetünkben előforduló
anyagok érzékelhető tulajdonságai.
A szobanövények és a házi kedvencek
gondozása.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Helyes viselkedés és
megfelelő öltözködés az
iskolában (tanórán, különböző
szabadidős foglalkozásokon,
szünetben).

Vizuális kultúra:
színek, formák.

Az iskolában dolgozók
foglalkozásának
összehasonlítása.
Megszólításuk, köszönés,
udvariassági formulák
használata.

Matematika:távolságok,
nagyságrendek
becslése, megnevezése,
mérése.

Technika, életvitel és
gyakorlat: helyes
Az osztályterem, ahol szeretek öltözködés.
lenni: az osztályteremben
található tárgyak, bútorok
megnevezése, jellemző
tulajdonságaik összegyűjtése,
csoportosításuk különböző
szempontok szerint.
Élőlények és élettelen dolgok
összehasonlítása, különbségek
megfogalmazása.
Egyszerű növényápolási
munkák elvégzése (ültetés,
öntözés, talajlazítás) és a
hozzájuk tartozó néhány
eszköz nevének megismerése,
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Életfeltételek.

az eszközök használata.

Az időjárást jelző piktogramok.

A házi kedvencek, a házban és
a ház körül élő állatok
megnevezése, egy-egy (az
ember számára) jellemző
tulajdonságának
megnevezése.

Az iskolában található jelek, jelzések,
piktogramok.
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Az időjárás megfigyelése, az
időjárásnak megfelelő
öltözködés megtervezése.
Tájékozódás az iskola
épületében.
Az iskola épületében és a
környéken található jelek,
jelzések értelmezése. Mérés,
becslés, vázlatos alaprajz
készítése. Tájékozódás
vázlatrajz alapján.
Természetes mértékek (lépés,
arasz stb.) használata.
Kulcsfogalmak/fogalmak Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Az iskolás gyerek

Órakeret 2 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves ritmus
felismerése, mintázatok keresése. A megfigyelés, a mérés és a
tapasztalatok rögzítése. Az ember megismerése és egészsége
szempontjából a saját test megismerése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:

Napi- és hetirend tervezése, a
megvalósítás értékelése.

Mi a különbség az iskolás és az óvodás
gyerek napirendje között?

Helyes testtartás. A
megvilágítás szerepének
felismerése tanulás közben.

Mivel telnek a hétköznapok, a hétvégék

Kapcsolódási
pontok
Magyar nyelv és
irodalom: mondókák,
versek, dalok a
testrészekkel
kapcsolatban.
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és az ünnepek?
Hogyan, mikor és mennyit tanulunk?
Hogyan tájékozódunk a környezetben?
Mit, mikor, hogyan és mennyit együnk?
Mi a különbség felnőttek és gyerekek
között?

Ismeretek:
A napszakok, évszakok váltakozása. A
napok és a hónapok. Napirend és
napszakok.
Az emberi test külső képe. Az ember
főbb testrészei.
Legfontosabb érzékszerveink és
szerepük a környezet megismerésében.
Védelmük fontossága és módjai.
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A helyes táplálkozási és a
higiénés szokások tudatosítása,
Ének-zene: a ritmus
alkalmazása a napi
szerepe a zenében.
gyakorlatban.
Osztálytárs, fiatalabb és
idősebb testvér, szülő, illetve
más felnőtt testméreteinek
mérése, az adatok
összehasonlítása, relációk
megfogalmazása.
Ismétlődő jelenségek
(ritmusok) megfigyelése az
ember életében, a test
működésében. Példák
gyűjtése. A mozgás hatásának
megfigyelése a pulzusra és a
légzésszámra.

Matematika: az
előtte, utána,
korábban, később
megértése,
használata; folyamat
mozzanatainak
időbeli elrendezése;
időrendkezelése.

Az érzékszervek védelmét
biztosító szabályok, helyes
szokások megismerése és
gyakorlása, alkalmazása.

Kulcsfogalmak/fogalmak Idő, ritmus, érzékszerv, testrész.

Órakeret
4 óra

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Tájékozódás az iskolában és környékén

Előzetes tudás

Természetes hosszmértékek és léptékek.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős
felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag,
energia, információ szempontjából az energiatakarékos
üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés
kialakítása az iskolai személyzet munkája iránt. Léptékek
felismerése, becslés és mérés alkalmazása.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan jutunk el az iskolába? Mitől

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Alaprajz készítése az
osztályteremről, vázlat az
iskoláról. Útvonalrajzok
készítése a lakhely és az iskola

Matematika: halmazok,
rész-egész viszony,
becslés.
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működik az épület?

Ismeretek:
Hosszmértékek. A fő világtájak
megnevezése, elhelyezése. A
földfelszín formakincsének elemei
(hegy, völgy, domb, síkság, folyó,
patak).
A helyi közlekedés.
Alaprajz, vázlatrajz.
Fűtőberendezések, világítás,
szellőztetés, étkező-, raktár- és
kiszolgálóhelyiségek szerepe az
iskolában.
A fűtés lehetséges módjai.
Energiaforrások a háztartásban.
A készülékek energiatakarékos
üzemeltetésének módjai.
A közlekedés és az
energiatakarékosság.
Az épületek karbantartásával,
állagmegőrzésével kapcsolatos
legfontosabb munkák az iskolában és
otthon.
Kulcsfogalmak/fogalmak

között. Egy-egy konkrét példa
összehasonlítása. Becslés és
mérés alkalmazása. Az iskola
elhelyezése a településen belül
és annak térképén. A környék
földfelszíni formakincseinek
megnevezése.
Az energiatakarékosság
lehetséges megvalósítási
módjainak keresése az iskolán
belül.
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Vizuális kultúra:
tájképek.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fűtés,
háztartási munkák,
közlekedés,
energiatakarékosság.

Alaprajz készítése a lakásról,
szobáról. Az iskola és a
háztartás összehasonlítása
(léptékkülönbség felismerése).
Előnyök és hátrányok
mérlegelése annak mentén,
érdemes-e az iskolába
gépkocsival jönni.
Az állagmegőrzés, takarítás,
karbantartás és a felelős
használat jelentőségének
felismerése. Kapcsolat
felismerése a használat
intenzitása, a kopás,
állagromlás és a karbantartási
feladatok szükségessége,
gyakorisága között.

Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Mi van a teremben?

Előzetes tudás

Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata,
illetve az állandóság és változás szempontjából kapcsolat keresése
az anyagi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A
felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés erősítése.
Kapcsolat keresése az égés feltételei és a tűzoltás szabályai között.

Órakeret 4 óra
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Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Milyen tárgyak vesznek körül
bennünket? Hogyan függenek össze a
tárgyak anyagi tulajdonságai a
felhasználásuk módjával? Mely tárgyak
jelentenek veszélyt tűz esetén? Hogyan
lehet megelőzni a tűzeseteket? Mit lehet
tenni tűz esetén?

Fejlesztési követelmények
A tanteremben található
tárgyak csoportosítása
különböző szempontok szerint
(érzékszervekkel vizsgálható
tulajdonságok, anyag, méret,
felhasználás).
Természetes és mesterséges
anyagok megkülönböztetése a
környezet tárgyaiban.
Kapcsolat keresése az anyag
tulajdonságai és felhasználása
között egyszerű példák alapján.

Ismeretek:
Tárgyak (anyagok) tulajdonságai
(átlátszóság, keménység, rugalmasság,
érdesség-simaság, forma, szín).
Mesterséges és természetes anyagok a
környezetünkben található tárgyakban.
Az égés folyamata (égési feltételek,
égéstermékek, éghető és éghetetlen
anyagok). Éghető anyagok a
környezetünkben.
A gyufa használata. Irinyi János mint a
gyufa feltalálója.
Tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei,
eszközei.
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Kapcsolódási
pontok
Ének-zene: tűzzel
kapcsolatos dalok.

Magyar nyelv és
irodalom: az anyagi
tulajdonságokra
használható jelzők,
hasonlatok;
mondókák, versek a
tűzzel kapcsolatban.

A környezetben lévő tárgyak
csoportosítása aszerint, hogy
tűzveszélyes (gyúlékony),
éghető vagy éghetetlen-e. Égés
vizsgálatán keresztül az égés
feltételeinek megállapítása.
Kapcsolat keresése az égés
feltételei és a tűzoltás módja
között. Felkészülés
vészhelyzetre. A fegyelmezett
cselekvés fontosságának
felismerése. A körültekintő
munkavégzés fontosságának
felismerése. A tűzoltók
munkájának értékelése.

Kulcsfogalmak/fogalmak Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, felhasználás.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Anyagok körülöttünk

Előzetes tudás

Anyagok megismert tulajdonságai.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapotváltozások értelmezése, a tömeg- és űrmértékek használata. A
felépítés és működés kapcsolatában a víz mint oldószer
alkalmazása. Ok-okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink

Órakeret 4 óra
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és az anyagi átalakulások jellemzői között.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Önthető-e a szén, a mák, a liszt? Csak a
folyadékok önthetők? Miért mérik
kilóra a krumplit, dekára a mákot,
literre a tejet?
Miért tesznek a friss zúzódásra jeget?
Miért esik jól nyáron a fagyi?
Megrepesztheti-e a víz a sziklát?

Ismeretek:
Halmazállapotok: a légnemű anyagok
(gázok) kitöltik a rendelkezésre álló
teret; a folyadékok térfogata
változatlan, de felveszik az edény
alakját; a szilárd anyagok megtartják
formájukat.
Az önthetőség nem jelenti önmagában
azt, hogy egy anyag folyékony
halmazállapotú.
Tömegmérés, mértékegységek
(dekagramm, kilogramm).
A víz halmazállapot-változásai
(olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás),
ezek kapcsolata a hőmérséklet
változásával.
Oldat. Vízben való oldhatóság.
A melegítés és hűtés a
mindennapokban.

Fejlesztési követelmények
Különböző köznapi anyagok
összehasonlítása
halmazállapotuk szerint.
Köznapi folyadékok és szilárd
anyagok tulajdonságainak
vizsgálata tapintással,
vizuálisan, szaglással, kézzel
történő erőkifejtéssel stb.). A
tapasztalatok megfogalmazása
szóban.
Tömeg- és űrmértékek
leolvasása (élelmiszeripari
termékekről, illetve
mérőeszközökről), kapcsolat
keresése a deciliter és liter,
illetve a gramm/dekagramm,
valamint a
dekagramm/kilogramm között.
Kapcsolat keresése a víz
halmazállapot-változásai és
köznapi alkalmazásai között
(például hűtés jégkockával,
melegítés gőzzel).
Tömegmérés víz fagyasztása és
olvadása során.
Példák keresése a víz
halmazállapot-változásaira a
háztartásban és a természetben.
Különböző anyagok
viselkedésének megfigyelése
vízben. Oldatok készítése. Az
anyagok csoportosítása vízben
való oldhatóság szerint. A
meleg és hideg vízben való
oldódás összehasonlítása.
Folyadékok és a levegő

Kapcsolódási
pontok
Magyar nyelv és
irodalom: a víz mint
versek, mesék
témája; hasonlatok,
metaforák,
szólásmondások a
gőzzel, a vízzel és a
jéggel kapcsolatban.

Vizuális kultúra: a
víz megjelenése
különböző
műalkotásokban.
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hőmérsékletének mérése.
Kulcsfogalmak/fogalmak Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, tömegmérés,
oldódás.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Hóban, szélben, napsütésben

Előzetes tudás

Melegítés, hűtés, párolgás. Az időjárás-előrejelzésben alkalmazott
néhány gyakori piktogram jelentése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Órakeret 4 + 1 óra

A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az
évszakok kapcsolatának felismertetése. Az ember megismerése és
egészsége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes
táplálkozási szokások, az egészségvédelem jelentőségének
megértetése. A környezet és fenntarthatóság szempontjából
kapcsolat felismertetése a növények állapota és az állati viselkedés,
valamint a környezeti változások között.
Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és
más élőlények állapotát is.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan határozza meg öltözködésünket
az időjárás?
Hogyan viselkednek a növények és az
állatok különböző időjárási körülmények
között?
Hogyan védjük testünket a hideg, a
meleg, a szél és a csapadék ellen?
Mi jellemzi táplálkozásunkat a
különböző évszakokban?

Ismeretek:
Évszakok és jellemző időjárásuk. Az
időjárás tényezői. A Celsius-skála,
hőmérséklet. A csapadék formái (eső,

Fejlesztési követelmények
Időjárási napló készítése.
Az időjárás élőlényekre
gyakorolt hatásának
megfigyelése, konkrét példák
gyűjtése. A víz halmazállapotai
és a csapadékformák
összekapcsolása.
Napi és éves ritmus
megfigyelése a növény- és
állatvilágban, a tapasztalatok
rögzítése rajzzal vagy írásban.
Évszakokhoz kötődő étrendek
összeállítása. A nyári
megnövekedett folyadékigény
magyarázata. A réteges
öltözködés szerepének
megértése.
Öltözködési tanácsok adása

Kapcsolódási
pontok
Technika, életvitel és
gyakorlat:
öltözködés, időjárás,
egészséges
táplálkozás.
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köd, hó). Az évszaknak megfelelő helyes
öltözködés.
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időjárás-előrejelzés
értelmezése alapján.

Példák a növények fényviszonyokhoz, az
állatok változó hőmérsékleti
viszonyokhoz történő alkalmazkodására.
Az egészséges táplálkozás jellemzői a
különböző évszakokban. A
folyadékfogyasztás szerepe.
Az élőlények energiaszükséglete és
életmódja közötti kapcsolat.
Kulcsfogalmak/fogalmak Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Mi kerül az asztalra?

Előzetes tudás

Napszakok, táplálkozás.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az
egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és
mennyiségi szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszerhigiénia jelentőségének felismerése. Törekvés kialakítása az
egészség megőrzésére. Annak felismerése, hogy számos szokásnak
biológiai alapja, magyarázata van.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért leszünk éhesek? Miért
fontos a rendszeres étkezés?
Milyen élelmiszerekből érdemes
csak mértékkel fogyasztani?

Órakeret 4 + 1 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A rendszeres, nyugodt
táplálkozás szerepének
felismerése.

Vizuális kultúra:
csendéletek
gyümölcsökkel,
ételekkel.

Élelmiszerfajták csoportosítása
energiatartalmuk (magas,
alacsony), illetve
tápanyagtartalmuk alapján.

Mit érdemes csomagolni egy egész
napos kirándulásra?
Példákon keresztül a helyes és
helytelen étrend, az egészséges és
Mit kezdhetünk a maradék étellel? egészségtelen ételek, italok
felismerése, csoportosítása. A
táplálkozás, az életmód és az
ideális testsúly elérése/megtartása

Ének-zene: az étkezéssel
kapcsolatok dalok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: a főzés,
illetve ételkészítés; az
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Ismeretek:

közötti kapcsolat felismerése.

Az éhség mint a szervezet jelzése:
energiára, tápanyagra van
szükségünk.

Az étkezéssel kapcsolatos
szokások gyűjtése, elemzése.

A leggyakoribb élelmiszerek
energiatartalma (alacsony, magas),
a tápanyagok fajtái (fehérje, zsír,
szénhidrát). Táplálékpiramis.

Az étkezéssel kapcsolatos
szokások (például nyugodt
környezet, folyadékfogyasztás,
levesek) biológiai hátterének
felismerése.

Az ideális testsúly jelentősége:
elhízás, alultápláltság veszélyei,
példa hiánybetegségre: a skorbut.

A helyes étkezési szokások
megismerése, betartása,
gyakorlása.
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élelmiszerek, ételek
tárolása; egészséges
táplálkozás, étrend.

Szent-Györgyi Albert úttörő
A gyorsétkezés előnyeinek és
szerepe a C-vitamin előállításában. hátrányainak összegyűjtése,
mérlegelése.
Az étkezések típusai, a helyes
táplálkozás, a terített asztal, az
Egy hagyományos helyi étel
evőeszközök használata, a
elkészítésén keresztül a főzési
folyadékbevitel, a kézmosás és az folyamat lépéseinek értelmezése.
ülve étkezés, az alapos rágás és az
Az ételek tárolásával kapcsolatos
étkezés utáni fogmosás szerepe.
alapvető szabályok megismerése
Az emésztéshez nyugalomra van
és betartása.
szüksége a szervezetnek. A víz a
Ételek csoportosítása aszerint,
legegészségesebb italunk, mely a
hogy mennyire romlandóak.
szervezet számára
nélkülözhetetlen.
Javaslat készítése: mit vigyünk
Alapvető konyhai műveletek:
aprítás, melegítés, hűtés,
fagyasztás, szárítás, forralás. A
konyhai higiénés szabályok.
A maradék étellel kapcsolatos
higiénés szabályok.

magunkkal hosszabb utazásra,
rövidebb kirándulásra télen,
nyáron stb.
Az ételmérgezés tüneteinek
felismerése, a veszélyeinek
megértése.

Az ételmérgezés okai és
következményei.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai

Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis,
étkezési szabály.

Élőlények közösségei

Órakeret 9 + 1 óra
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egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Növény, állat.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az
életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak felismerése,
hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és
természetes életközösségek összehasonlítása. A természetvédelem
jelentőségének felismerése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Élhetne-e róka a kertben?
Tarthatnánk-e oroszlánt
hobbiállatként?

Ismeretek:
Életközösség: mesterséges és
természetes életközösség.
Életfeltételek, egyes állat- és
növényfajok igényei. Élőhely.
Veszélyeztetett fajok.
Táplálkozási kölcsönhatások:
ragadozás, növényevés.
Összefüggés az élőlények
energiaszükséglete és életmódja
között.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Egy, az iskola környezetében
található jellegzetes életközösség
megfigyelése, jellemzése.

Magyar nyelv és
irodalom: versek egyes
állatfajokkal
kapcsolatban.

Természetes életközösség
megfigyelése, állapotának
leírása, a változások követése,
bemutatása és megbeszélése.
Mesterséges és természetes
életközösség összehasonlítása
(sokféleség, változatosság –
mintázatok – alapján). Az
életközösségek összetettségének
felismerése.
Annak magyarázata, miért
bonyolult feladat az állatok
megfelelő állatkerti tartása. Az
élővilág sokféleségének
tisztelete.
Az életközösség növényei és
állatai közötti jellegzetes
kapcsolatok felismerése. Állatok
csoportosítása (ragadozó,
növényevő, mindenevő).
Egyed, csoport és életközösség
megkülönböztetése konkrét
esetekben.
A természetvédelem
jelentőségének felismerése, az
állat- és növénykertek

Ének-zene: az állatok
farsangja, dalok
állatokkal
kapcsolatosan.

Vizuális kultúra: állatok
és növények,
életközösségek
ábrázolása.
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munkájának értékelése.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség,
életközösség, táplálkozási kapcsolat.

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek
megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és
alkalmazása.
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.
Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának
felismerése.
A fejlesztés várt
eredményei a
második év
végén

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos
változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás
elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az
időjáráshoz illő szokások.
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok
csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi
tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és természetes anyagok
megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése.
Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és
kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Okokozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára.

KÖRNYEZETISMERET
3. évfolyam
Éves óraszám: 37 óra

Heti óraszám: 1 óra

A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 37

Mennyi időnk van?

3 óra

Tájékozódás a tágabb a térben

3 óra

Megtart, ha megtartod

3 óra
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3 óra

Miért érdemes takarékoskodni?
Az a szép, akinek a szeme kék?

3 óra

Merre megy a hajó?

3 + 1 óra

Egészség és betegség

4 óra

Önismeret és viselkedés

4 óra

„Vágtat, mint a paripa”

3 + 1 óra

Kertben, mezőn

4 + 2 óra

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő
környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb
környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos
múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és
értelmezésére is alkalom nyílik.
A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a
módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb
megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a
természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb
évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló munkavégzésre.
Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre fontosabbá válik az
ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal kapcsolatos kritikus
állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek keresése és összevetése is
fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség megalapozásához elengedhetetlen.
Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások feltárásán
keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a környezettudatosság,
illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak tisztelete, ilyen megoldások
értékelése és keresése.
Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka értékének
megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) fejlesztése jelenik
meg kiemelt nevelési célként.
A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók
megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás (legyen
az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb ismeretek
megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható jelenségekből
kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos gondolkodás fejlődése
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mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk meg az igényt a tudás
folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti jelenségek
megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására.
Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának
kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, illetve
az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos tevékenységek:
projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív feladatok,
szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző multimédiás és
infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály a képi
információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki magát. Erre
építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai-művészeti tudatosság
fejlődéséhez is hozzájárulhatunk.
A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása jelentős
szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a környezettudatos
szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak megismerésében és
gyakorlásában.
A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy választott
nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az azonosságtudat,
valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek pedig a tudomány
és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség fejlődésében
betöltött szerepének értékelését segítik elő.
A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcsolása
hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel való kapcsolat
újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják.
A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az egységek két
évfolyamra bontva is megvalósíthatóak.
A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka során
különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az alkalmazása.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Mennyi időnk van?

Előzetes tudás

Idő, napszakok, évszakok.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az
állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának
megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az

Órakeret
3 óra
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időfogalom mélyítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért épp 24 órából áll egy nap?
Hogyan mérték az időt régen, és
hogyan mérhetjük most?

Ismeretek:
Az idő mérése, az időmérés alkalmi és
szabványegységei.
Az idő kifejezése a mindennapi
kommunikációban.
Emberi életszakaszok.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Időmérő eszköz készítése,
kalibrálása. Napóra
megfigyelése. Időmérő
eszközök csoportosítása
(pontosság, használhatóság,
esztétikum szerint).

Magyar nyelv és
irodalom:
hasonlatok,
metaforák,
szólásmondások (az
idővel kapcsolatban).

Az idő múlása jeleinek
felismerése, szóbeli leírása az
emberi egyedfejlődés egyes
szakaszaiban.

Vizuális kultúra: az
idő képi ábrázolása.

A születéssel, gyermekvárással,
az elmúlással kapcsolatos
gyermeki elképzelések
megbeszélése.

Ének-zene: ütem,
ritmus, metronóm.

Matematika:
folyamat
mozzanatainak
időbeli elrendezése;
időrend kezelése.

Születés és halál.

Kulcsfogalmak/fogalmak Időmérés, égitest, naptár.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tájékozódás a tágabb a térben

Előzetes tudás

Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve,
környezete.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat
értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A közlekedéssel
kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a
térképhasználat előkészítése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:

Órakeret 3 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A felszíni formák megfigyelése.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedés,

A fő világtájak megnevezése,
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Hol találjuk Magyarországot a
Föld bolygón és
lakóhelyünket
Magyarországon?

Ismeretek:
A földfelszín formakincsének
elemei (hegység, dombság,
alföld, óceán, tenger, tó,
folyam, folyó, patak).
Magyarország helyzete:
államhatárok, felszínformák,
vizek, főváros, települések,
útvonalak, szomszédos
országaink.
A települések infrastruktúra
rendszere: nagyváros, város,
falu, tanya. Külváros,
kertváros, belváros..
Lakóhelyünk,
lakókörnyezetünk és hazánk
néhány főbb természeti és
kulturális nevezetessége. A
lakóhely történetének néhány
fontosabb eseménye és
természeti környezete.
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elhelyezése a térképen. Az
égtájak azonosítása a közvetlen
környezetben.
Magyarország domborzati
térképén az alapvető térképjelek
megnevezése, a szomszédos
országok felsorolása.
A nagy tájegységek felismerése
Magyarország térképén. Irányok
leolvasása.
A lakóhely elhelyezése az
infrastruktúra rendszerében.
Konkrét példák besorolása.
Egy tájegységgel kapcsolatban
kutatómunka elvégzése: képek,
történetek keresése.
Saját település megtalálása
Magyarország térképén. Néhány
jellegzetes magyar nevezetesség
megismerése képeken,
multimédián keresztül. Közös
bemutató készítése a lakóhely
kulturális és természeti
értékeiről.

utazás, közlekedési
eszközök.

Matematika:Tájékozódás
a síkban.
Távolságok,
nagyságrendek becslése,
megnevezése, mérése.

Magyar nyelv és
irodalom: Magyarország
értékeinek, illetve a
lakóhelyhez köthető
értékek megjelenítése a
szépirodalomban.

Vizuális kultúra: nemzeti
szimbólumaink, illetve
az egyes tájegységekhez
köthető jelképek.

Ének-zene:
Magyarországhoz, illetve
az egyes nagy
tájegységekhez vagy a
lakóhelyhez köthető
népdalok, zeneművek.

Kulcsfogalmak/fogalmak Rész-egész viszony, térkép,
Magyarország, település

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Megtart, ha megtartod

Előzetes tudás

Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet.

A tematikai
egység nevelési-

A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a
környezet és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és
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természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember-természet
kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A
tapasztalati tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles
napjaink közötti kapcsolatok felismertetése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési
követelmények

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:

Jeles napok és
természeti
történések,
népdalok,
népköltések és
versek,
szépirodalmi
részletek
megjelenítésével.

Milyen kapcsolat van az ünnepek és az
évszakok között? (Pl. farsang, húsvét,
pünkösd, karácsony.)
Mire jók a hagyományok?
Miért fontos a természetvédelem?

Ismeretek:
Jeles napok, ünnepek kapcsolata a
természet változásaival.
A lakóhely hagyományai.

Ének-zene: népdalok.

Vizuális kultúra: népművészet.

A
Erkölcstan: a természet
természetvédelem tisztelete, a hagyományok
és a
jelentősége.
fenntarthatóság
kapcsolatának
felismerése.
Matematika: rész-egész
kapcsolat.

Haszonállatok: mézelő méh, szürkemarha,
mangalica, racka. Haszonnövények: alma,
meggy, szőlő. Vadon élő állatok: kárász,
csuka, nemes kócsag, fehér gólya. Gyógyés fűszernövények: galagonya, szeder,
menta.
A hagyományos házak anyagai (nád, sás,
fűz, agyag, vályog), a települések mérete.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Kapcsolódási pontok

Technika, életvitel és gyakorlat:
a ház részei, építőanyagok,
anyagok felhasználása,
megmunkálása; élelmiszerek
tartósítása.

Fenntarthatóság, természetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati
tudás, egyensúly.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Miért érdemes takarékoskodni?

Előzetes tudás

Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai.

Órakeret
3 óra
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A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos
magatartás erősítése. A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari
folyamat főbb lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás
kialakítása, a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A
múzeumok munkájának értékelése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mire jó a papír? Készíthetünk-e
otthon is papírt?

Ismeretek:
A megújuló és nem megújuló
energiaforrások.
A papír szerepe mindennapi
életünkben.
Használati tárgyak és alkotások
újrahasznosított papírból.
A papír mint csomagolóanyag.
Egyéb csomagolóanyagok.
Példák a papír, műanyag, fém
újrahasznosítására.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

168. oldal

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Különböző papírfajták vizsgálata
megadott szempontok alapján.
Példák gyűjtése a papír
felhasználására. A gyűjtött példák
alapján az egy hét alatt felhasznált
papír mennyiségének mérése.

Vizuális kultúra:
műveletek különféle
papírfajtákkal
(ragasztás, kasírozás,
kollázs), papírmasé.

Ismerkedés a papír történetével,
merített papír készítése. A
papírgyártás és papírkészítés
példáján a házi és ipari előállítás
különbségeinek megfigyelése.
A szelektív gyűjtés és a tudatos
fogyasztói magatartás szerepének
felismerése az újrahasznosítás
kapcsán, az újrahasznosításra
gyűjtött példák alapján.

Technika, életvitel és
gyakorlat: gyártási
folyamatok.

Erkölcstan: az egyéni
felelősség kérdése.

Matematika: halmazok.

Az egyes csomagolóanyagok
összehasonlítása különböző
szempontok szerint (esztétikus,
gazdaságos, környezetkímélő,
energiatakarékos,
újrahasznosítható, eldobó,
pazarló).

Papírgyártás, újrahasznosítás.

Az a szép, akinek a szeme kék?

Órakeret
3 óra
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Előzetes tudás

Testrészek, emberi tulajdonságok.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és
belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. A toleráns és
segítőkész magatartás megalapozása, erősítése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mitől látunk valakit szépnek? Csak a
szupermodellek lehetnek szépek?

Ismeretek:
Emberábrázolás a művészetben.
Szépségideálok.
Külső és belső tulajdonságok. Szerzett
és öröklött tulajdonságok.
Az ápolt külső szebbé tesz: a testápolás
módjai (tisztálkodás, haj, körmök, bőr,
fogak ápolása). Fogyatékkal élők,
megváltozott munkaképesség.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Példák, illusztrációk gyűjtése
különböző korok, kultúrák
szépségideáljaira. Annak
felismerése, hogy nem minden
szépségideál vagy divat hat
előnyösen egészségünkre,
egyes szokások pedig
kifejezetten
egészségkárosítóak (tűsarkú
cipők, fűző stb.).

Vizuális
kultúra:emberábrázolás
a művészetben; portré
és karikatúra.

Az emberek közötti testi
különbségek és hasonlóságok
megfigyelése. Példák alapján
az öröklött tulajdonság
megértése, tulajdonságok
csoportosítása.
A helyes és rendszeres
testápolási szokások
megismerése, gyakorlása.
Személyes tapasztat szerzése
az érzékszervi és a
mozgásszervi fogyatékkal
élők életéről. Fogyatékkal
élők elfogadása, segítése.

Magyar nyelv és
irodalom: a jellemzés;
hasonlatok, metaforák
a szépséggel
kapcsolatban.

Ének-zene: gunyoros
népdalok, amelyek
egy-egy testi
tulajdonságot
karikíroznak.

Technika, életvitel és
gyakorlat:a testápolás
módjai, egészséges
életmód.

Kulcsfogalmak/fogalmak Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Merre megy a hajó?

Előzetes tudás

Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás.

A tematikai
egység nevelési-

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének

Órakeret
3 +1 óra
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felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan talál vissza tavasszal a
fecske az ősszel elhagyott
fészkére?
Hogyan tájékozódtak a hajósok
régen és most?
Miért színes a szivárvány?
Miért lehet szomjan halni a
tengeren?
Miért fagy be nehezen a tenger?
Miért úszik a jégtömb a vízen?

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Példák keresése az állatok
tájékozódására. A Göncölszekér
csillagkép felismerése.

Vizuális kultúra:
képek vízről,
tengerről, hajókról.

Vizsgálatok a mágnességgel
kapcsolatban (vonzás, taszítás, a
kölcsönösség felismerése). Az
iránytű működésének
értelmezése. Annak megértése,
miért jelentett az iránytű
feltalálása hatalmas segítséget a
hajósoknak.

Magyar nyelv és
irodalom: a hajózás
mint téma, a
csillagképekhez
kötődő mítoszok,
mondák, legendák.

Példák gyűjtése környezetünkből
keverékekre és oldatokra. A sós
víz fagyásának vizsgálatán
keresztül annak meglátása, miért
fagy be nehezebben a tenger,
mint az édesvíz.

Ének-zene: a
hangszerek hangja,
hangmagasság; a
hajózáshoz kötődő
dalok.

A vízkörforgalom egyes lépésein
keresztül a már ismert fizikai
változások (párolgás, lecsapódás)
bemutatása, az ellentétes irányú
folyamatok felismerése. A
víztakarékosság, az édesvízkészlet védelme fontosságának
felismerése.

Matematika:
Tájékozódás a külső
világ tárgyai szerint; a
tájékozódást segítő
viszonyok
megismerése.

Ismeretek:
Tájékozódás csillagképek
alapján.
A Göncölszekér legendája.

Keverékek és oldatok.
Körfolyamat: a víz körforgalma a
természetben.
Sós víz, édesvíz.

Számok, nagy
számok,
mértékegységek.

Az édesvízkészlet mennyisége a
Földön a sós vízhez képest.
Kulcsfogalmak/fogalmak Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom.

Tematikai
egység/Fejlesztési

Egészség és betegség

Órakeret 4 óra
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cél
Előzetes tudás

Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés
kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége
és a kezdeményezőkészség fejlesztése, az egészségtudatos életmód
kialakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Miért betegszünk meg? Hogyan
kerülhetjük el a betegségeket?
Milyen jelei lehetnek annak,
hogy betegek vagyunk?
Mitől függ a gyógyulás?
Mi a teendő baleset esetén?

Ismeretek:
Az egészséges életmód
(táplálkozás, aktív és passzív
pihenés, öltözködés, személyes
higiéné, rendszeres testmozgás,
lelki egészség).

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az egészségünket károsító és
védő szokások csoportosítása.
Példák gyűjtése az aktív és
passzív pihenésre.

Testnevelés és sport:
a rendszeres
testmozgás szerepe,
stresszoldás.

A betegségtünetek
felismerésének gyakorlása
esettanulmányokon keresztül.
A fertőzés megelőzési módjainak
gyakorlása.
A gyógyítók munkájának
elismerése, tisztelete. Az egyes
egészségügyi intézmények
használatának megismerése.
A megelőzés szerepének
felismerése.

Magyar nyelv és
irodalom: hasonlatok,
szólásmondások,
közmondások, mesék
(az egészséggel és
betegséggel
kapcsolatban).

Technika, életvitel és
gyakorlat: a betegség
tünetei, teendők
betegség esetén.

A betegség (nátha, influenza,
bárányhimlő) tünetei.
A testhőmérséklet, láz mérése.
A betegség okai: fertőzés,
örökletes betegség, életmód.

Kulcsfogalmak/fogalmak Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték.
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Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Önismeret és viselkedés
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Órakeret
4 óra

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek
tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége
szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok
és különbségek keresése az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a
közösség jelentőségének felismertetése az ember életében.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan „olvashatunk” mások
jelzéseiből?
Hogyan kerülhetjük el a
sértődéseket, veszekedéseket?
Hogyan őrizhetjük meg
barátságainkat?

Ismeretek:
Az emberi kommunikáció:
beszéd, testbeszéd.
Mosoly, fintor, bólintás,
hunyorítás, testtartás szerepe.
Magatartásformák, szabályok,
viselkedési normák különböző
élethelyzetekben. Példák a
helytelen és helyes viselkedésre.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A mimika és a testtartás
szerepének elemzése egy-egy
példán. Szerepjáték során a
megállapítások kipróbálása,
ellenőrzése.

Magyar nyelv és
irodalom: szólások,
közmondások,
metaforák.

Emberi magatartásformák
megfigyelése különböző
helyzetekben.
Helyzetgyakorlatok elemzése.
Példák csoportosítása (helyes és
helytelen viselkedés), érvek és
indokok keresése.
Az együttélés alapvető
szabályainak megbeszélése.

Vizuális kultúra:
arckifejezések,
testbeszéd
megjelenítése
művészeti
alkotásokon.

Ének-zene: emberi
konfliktusok
megjelenése
dalokban.

Matematika:
hasonlóságok és
különbségek.

Együttélés a családban.
Baráti kapcsolatok, iskolai
közösségek.

Erkölcstan:emberi
kapcsolatok,
közösség, a helyes
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magatartás.
Kulcsfogalmak/fogalmak Kommunikáció, együttélés.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

„Vágtat, mint a paripa”

Előzetes tudás

Testrészek.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és
kapcsolatuk felismertetése. Az ember megismerése és egészsége
szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az
egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének alapvető
megértetése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Kiből lesz jó rövidtávfutó? És jó
hosszútávfutó?
Hogyan fejleszthetjük
mozgásunkat?

Ismeretek:
A mozgásfajták
megkülönböztetése (egyenletes
és gyorsuló mozgás, ütközés).
A csontok, izmok, ízületek
szerepe: hajlékonyság, erő,
rugalmasság, gyorsaság,
ügyesség.
Az edzés és a bemelegítés. A
testalkatnak, testi adottságoknak
megfelelő mozgásformák. A
tánc, mint mozgás. A mozgás,
mint aktív pihenési forma.

Órakeret
3 + 1 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Mozgásjelenségek vizsgálata
játékos kísérleteken keresztül:
kérdések megfogalmazása a
mozgások jellemzőivel
kapcsolatban. A jelenségek
megfigyelése az állandóság és a
változás szempontjából, a
változások megfigyelése, adott
szempontú besorolása (a mozgás
gyorsasága, iránya).

Vizuális kultúra: a
mozgás megjelenítése
a művészetekben,
mozgókép készítése.

Példák gyűjtése mozgással
kapcsolatos rekordokra.
A rendszeres testmozgás
jelentőségének felismerése.
Esettanulmányok, példák
feldolgozása arról, hogy a
rendszeres testmozgás hogyan
fejleszti az akaraterőt,
állóképességet, ügyességet. A
bemelegítés fontosságának, az
edzésmunka során a
fokozatosság elvének belátása.
Lehetőségek keresése a
lakóhelyen a rendszeres

Ének-zene: népdalok,
a ritmus és a mozgás
kapcsolata (táncok).

Testnevelés és sport:
a rendszeres
testmozgás, az edzés,
a bemelegítés;
világcsúcsok, nemzeti
rekordok különböző
sportágakban.

Magyar nyelv és
irodalom: a mozgás
leírására szolgáló
rokon értelmű szavak,

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
A mozgásszegény életmód
veszélyei.

testmozgás gyakorlására.
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hasonlatok a mozgás
kifejezésére.

Technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód, testmozgás.
Kulcsfogalmak/fogalmak Mozgásszerv, mozgásforma.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Kertben, mezőn

Előzetes tudás

Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása, a
haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Mit érdemes venni a piacon?
Honnan származik, és mire utal a
növény elnevezés?
Mitől növekszik a növény?

Ismeretek:
A Nap mint energiaforrás. A
napsugárzás hatása az élővilágra.
Gombák, növények, állatok.
Zöldségek, gyümölcsök. A
növény részei (gyökér, szár,
levél, virág, termés). A mag.
Ehető növényi részek.
Életszakaszok, csírázás, fejlődés,

Órakeret 4 + 2 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Életközösség megfigyelése. Az
élővilág szerveződési szintjeinek
felismerése. A megfigyelt
élőhely élőlényeinek
csoportosítása (gomba, növény,
állat, zöldség, gyümölcs).

Magyar nyelv és
irodalom: a kenyérrel
kapcsolatos
hasonlatok,

Az idényzöldségek,
idénygyümölcsök felismerése,
csoportosítása aszerint, hogy
mely ehető növényi részt
fogyasztjuk.
Naptár készítése az
idényzöldségekről és
idénygyümölcsökről.
Növény fejlődésének
megfigyelése. A megfigyelt
élőhelyen talált növények
csoportosítása aszerint, mely

szólás-mondások,
mesék, mondák,
műalkotások.

Vizuális kultúra:
mesterséges
életközösségek (kert,
mező) képi
megjelenítése;
zöldség- és
gyümölcscsendéletek.

Ének-zene: a
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növekedés, öregedés.

életszakaszban voltak.
Példák gyűjtése kenyérfajtákra,
összehasonlításuk különböző
szempontok szerint. A
kenyérsütés példáján a természet
tiszteletének felismerése a
hagyományos életmód egyszerű
cselekvéseiben.

Kulcsfogalmak/fogalmak

175. oldal

kenyérsütéssel, illetve
az egyes élőlényekkel
kapcsolatos dalok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: gyártási
folyamat; alapanyag,
nyersanyag,
késztermék.

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés.

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés
és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés
segítségnyújtást igénylő helyzetekben.
A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és
időtartamok becslése.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben,
természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.
A fejlesztés várt
eredményei a
harmadik év
végén

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül,
a hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való
harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a
bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor
szerint.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése,
az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és
természeti értékének ismerete.

KÖRNYEZETISMERET
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4. évfolyam
Éves óraszám: 37 óra

Heti óraszám: 1 óra

A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Órakeret 37

Mennyi időnk van?

3 óra

Tájékozódás a tágabb a térben

3 óra

Megtart, ha megtartod

3 óra

Miért érdemes takarékoskodni?

3 óra

Az a szép, akinek a szeme kék?

3 óra

Merre megy a hajó?

3 + 1 óra

Egészség és betegség

4 óra

Önismeret és viselkedés

4 óra

Vágtat, mint a paripa

3 + 1 óra

Kertben, mezőn

4 + 2 óra

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Mennyi időnk van?

Előzetes tudás

Idő, napszakok, évszakok.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az
állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának
megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az
időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a
környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap és a
Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és technika
fejlődésének felismertetése példák alapján, a találmányok

Órakeret
3 óra
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jelentőségének meglátása a távcső példáján.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Miért épp 24 órából áll egy nap?
Hogyan mérték az időt régen, és
hogyan mérhetjük most?

Ismeretek:
Az idő mérése, az időmérés alkalmi és
szabványegységei.
Az idő kifejezése a mindennapi
kommunikációban.
Emberi életszakaszok.
Születés és halál.
A Föld mozgásai.
Föld, Nap, Hold, holdfázisok képének
megismerése.
A távcső, mint a távoli objektumok
megfigyelésének eszköze.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási
pontok

Időmérő eszköz készítése,
kalibrálása. Napóra
megfigyelése. Időmérő
eszközök csoportosítása
(pontosság, használhatóság,
esztétikum szerint).

Magyar nyelv és
irodalom:
hasonlatok,
metaforák,
szólásmondások (az
idővel kapcsolatban).

Az idő múlása jeleinek
felismerése, szóbeli leírása az
emberi egyedfejlődés egyes
szakaszaiban.
A születéssel, gyermekvárással,
az elmúlással kapcsolatos
gyermeki elképzelések
megbeszélése.

Vizuális kultúra: az
idő képi ábrázolása,
az égitestek képi
ábrázolása.

Ének-zene: ütem,
A Föld mozgásáról (forgás, Nap ritmus, metronóm.
körüli keringés) elképzelés
kialakítása modell alapján.
Matematika:
Annak felismerése, hogy a
folyamat
Földön nem mindenütt
mozzanatainak
egyszerre van nappal, illetve
időbeli elrendezése;
éjszaka. Az időzónák
időrend kezelése.
megsejtése.
Kapcsolat keresése a naptár
elemei és a Föld mozgásai
között.
Képek keresése, közös
bemutató készítése: az égitestek
szépségének meglátása.
Az egyes holdfázisok rajzolása,
elhelyezése a naptárban, a
ciklikus ritmus felismerése.
Annak megsejtése, hogy a
különböző időszámítási
módszerek miatt eltérések
adódhatnak.
A távcső működésének
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vizsgálata. Annak megértése
konkrét példák alapján, miért
jelentett a távcső felfedezése
hatalmas mérföldkövet a
tudomány fejlődésében.
Kulcsfogalmak/fogalmak Időmérés, égitest, naptár.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tájékozódás a tágabb a térben

Előzetes tudás

Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve,
környezete.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat
értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti
azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és
hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel
kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a
térképhasználat előkészítése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hol találjuk Magyarországot
a Föld bolygón és
lakóhelyünket
Magyarországon?
Hogyan tervezhetünk meg
egy utazást?

Ismeretek:
A földfelszín formakincsének
elemei (hegység, dombság,
alföld, óceán, tenger, tó,
folyam, folyó, patak).
Magyarország helyzete:
államhatárok, felszínformák,

Órakeret 3 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A felszíni formák
megfigyelése terepasztalon,
maketten vagy saját készítésű
modellen (például
homokasztalon) és
összevetése térképpel,
földgömbbel. A település és
közvetlen környezete felszíni
formakincseinek összekötése
a modellezett formákkal.

Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, utazás, közlekedési
eszközök.

A fő világtájak megnevezése,
elhelyezése a térképen. Az
égtájak azonosítása a
közvetlen környezetben.
Magyarország domborzati
térképén az alapvető
térképjelek megnevezése, a
szomszédos országok

Matematika:Tájékozódás a
síkban.
Távolságok, nagyságrendek
becslése, megnevezése, mérése.

Magyar nyelv és irodalom:
Magyarország értékeinek, illetve
a lakóhelyhez köthető értékek
megjelenítése a szépirodalomban.

Vizuális kultúra: nemzeti
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vizek, főváros, települések,
útvonalak, szomszédos
országaink.
Magyarország elhelyezése:
Föld bolygó, Európa
kontinens, Közép-Európa,
Kárpát-medence.
A települések infrastruktúra
rendszere: nagyváros, város,
falu, tanya. Külváros,
kertváros, belváros.
Vonzáskörzet.
Magyarország nagy
tájegységei.
Lakóhelyünk,
lakókörnyezetünk és hazánk
néhány főbb természeti és
kulturális nevezetessége. A
lakóhely történetének néhány
fontosabb eseménye és
természeti környezete.
Közlekedési eszközök.
Tömegközlekedés.
A vízi, szárazföldi és légi
közlekedési eszközök.

felsorolása.
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szimbólumaink, illetve az egyes
tájegységekhez köthető jelképek.

A nagy tájegységek
felismerése Magyarország
térképén. Irányok, távolságok
Ének-zene: Magyarországhoz,
leolvasása.
illetve az egyes nagy
A lakóhely elhelyezése az
tájegységekhez vagy a
infrastruktúra rendszerében.
lakóhelyhez köthető népdalok,
Konkrét példák besorolása.
zeneművek.
Egy tájegységgel
kapcsolatban kutatómunka
elvégzése: képek, történetek
keresése.
Térképmásolás. Saját
település megtalálása
Magyarország térképén.
Néhány jellegzetes magyar
nevezetesség megismerése
képeken, multimédián
keresztül. Közös bemutató
készítése a lakóhely
kulturális és természeti
értékeiről. A természeti és
mesterséges fogalompár
alkalmazása a lakóhely
értékeinek leírásában.
Utazás tervezése a lakóhely
és valamely nevezetes
helység között, térkép
segítségével: úticél
megtalálása, közbenső
állomások felsorolása,
látnivalók felsorolása, a
távolság és időtartam
becslése.
A tömegközlekedési rendszer
jelentőségének, környezeti
hatásainak elemzése.

Kulcsfogalmak/fogalmak Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország,
település, közlekedési eszköz, tömegközlekedés.
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Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Megtart, ha megtartod

Előzetes tudás

Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a
környezet és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és
természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember-természet
kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A
tapasztalati tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles
napjaink közötti kapcsolatok felismertetése.

Órakeret 3 óra

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési
követelmények

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:

Kalendárium
készítése, jeles napok
és természeti
történések, népdalok,
népköltések és versek,
szépirodalmi részletek
megjelenítésével.

Milyen kapcsolat van az ünnepek és az
évszakok között? (Pl. farsang, húsvét,
pünkösd, karácsony.)
Mire jók a hagyományok?
Lehet-e tanulni egy iskolázatlan embertől?
Miért fontos a természetvédelem?

Ismeretek:
Jeles napok, ünnepek kapcsolata a természet
változásaival.
A lakóhely hagyományai.
A gazdálkodó ember természeti és épített
környezetének kölcsönhatása az ártéri
fokgazdálkodás példáján.
Haszonállatok: mézelő méh, szürkemarha,
mangalica, racka. Haszonnövények: alma,
meggy, szőlő. Vadon élő állatok: kárász,
csuka, nemes kócsag, fehér gólya. Gyógy- és
fűszernövények: galagonya, szeder, menta.
A hagyományos házak anyagai (nád, sás, fűz,

Példák keresése arra,
hogyan látták el az
ártéri gazdálkodásból
élők
táplálékigényüket
(növények, tenyésztett
állatok, halászat,
vadászat), hogyan
készítették és
tartósították ételeiket,
milyen használati
tárgyakat és milyen
nyersanyagokból
készítettek, hogyan
ügyeltek arra, hogy a
megújuló természet
hosszú távon is
biztosítsa igényeiket.
Egy-két anyag
feldolgozásának
kipróbálása (pl.
agyag, fűzfavessző,

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: többjelentésű
szavak (a fok szó
jelentései).

Ének-zene: népdalok.

Vizuális kultúra:
népművészet.

Erkölcstan: a természet
tisztelete, a hagyományok
jelentősége.

Matematika: rész-egész
kapcsolat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: a ház részei,
építőanyagok, anyagok
felhasználása,
megmunkálása;
élelmiszerek tartósítása.
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agyag, vályog), a települések mérete.

gyógynövényszárítás).

A folyószabályozás hatása és a vizek
védelme.

Annak megértése,
hogy a helyi
sajátosságokra,
problémákra a
hagyományos tudás
kínálja a
legmegfelelőbb
megoldásokat.
A körültekintő emberi
beavatkozás
jelentőségének
felismerése. A
vízvédelem
szerepének belátása.
Az iskolához
legközelebb eső
nemzeti park vagy
tájvédelmi körzet
megismerése,
értékmentő
munkájának
megértése.
A természetvédelem
és a fenntarthatóság
kapcsolatának
felismerése.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes
élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Miért érdemes takarékoskodni?

Előzetes tudás

Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai.

A tematikai
egység nevelési-

Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos
magatartás erősítése. A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari
folyamat főbb lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás

Órakeret
3 óra
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kialakítása, a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A
múzeumok munkájának értékelése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:

Megfigyelések, vizsgálatok a hő
terjedésével kapcsolatosan.

Fogyasztanak-e áramot az
elektromos berendezések, ha
készenléti üzemmódban vannak?

A megújuló és nem megújuló
energiaforrások
megkülönböztetése konkrét példák
alapján.

Vizuális kultúra:
műveletek különféle
papírfajtákkal
(ragasztás, kasírozás,
kollázs), papírmasé.

Mi a különbség a hagyományos és
az energiatakarékos izzók között?
Mire jó a papír? Készíthetünk-e
otthon is papírt?

Ismeretek:
A hőátadás.
A háztartási gépek, eszközök és
készülékek energiatakarékossága.
Az elektromos készülékek
üzemeltetése a hőtermelés miatt
veszteséggel is jár.
A megújuló és nem megújuló
energiaforrások.
A papír szerepe mindennapi
életünkben.

Különböző papírfajták vizsgálata
megadott szempontok alapján.
Példák gyűjtése a papír
felhasználására. A gyűjtött példák
alapján az egy hét alatt felhasznált
papír mennyiségének mérése.
A szelektív gyűjtés és a tudatos
fogyasztói magatartás szerepének
felismerése az újrahasznosítás
kapcsán, az újrahasznosításra
gyűjtött példák alapján.

Technika, életvitel és
gyakorlat: gyártási
folyamatok.

Erkölcstan: az egyéni
felelősség kérdése.

Matematika: halmazok.

Az egyes csomagolóanyagok
összehasonlítása különböző
szempontok szerint (esztétikus,
gazdaságos, környezetkímélő,
energiatakarékos,
újrahasznosítható, eldobó,
pazarló).

Használati tárgyak és alkotások
újrahasznosított papírból.
A papír, mint csomagolóanyag.
Egyéb csomagolóanyagok.
Példák a papír, műanyag, fém
újrahasznosítására.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás,
energiatakarékosság.
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Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Az a szép, akinek a szeme kék?

Előzetes tudás

Testrészek, emberi tulajdonságok.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és
belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. Példákon
keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A toleráns és
segítőkész magatartás megalapozása, erősítése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Mitől látunk valakit szépnek? Csak a
szupermodellek lehetnek szépek?

Ismeretek:
Emberábrázolás a művészetben.
Szépségideálok.

Fejlesztési követelmények
Példák, illusztrációk gyűjtése
különböző korok, kultúrák
szépségideáljaira. Annak
felismerése, hogy nem minden
szépségideál vagy divat hat
előnyösen egészségünkre,
egyes szokások pedig
kifejezetten egészségkárosítóak
(tűsarkú cipők, fűző stb.).

Az emberek közötti testi
különbségek és hasonlóságok
Külső és belső tulajdonságok. Szerzett és
megfigyelése. Példák alapján
öröklött tulajdonságok.
az öröklött tulajdonság
megértése, tulajdonságok
Az ápolt külső szebbé tesz: a testápolás
csoportosítása.
módjai (tisztálkodás, haj, körmök, bőr,
fogak ápolása). A divat és a testápolás
A helyes és rendszeres
kapcsolata.
testápolási szokások
megismerése, gyakorlása.
Fogyatékkal élők, megváltozott
Annak felismerése, hogy a
munkaképesség.
divat nem mindig az
egészséges testápolási
szokásokat közvetíti, gyakran
felesleges vagy káros
szokásokat is erőltethet.
Személyes tapasztat szerzése
az érzékszervi és a
mozgásszervi fogyatékkal élők
életéről. Fogyatékkal élők

Órakeret
3 óra

Kapcsolódási
pontok
Vizuális kultúra:
emberábrázolás a
művészetben; portré
és karikatúra.

Magyar nyelv és
irodalom: a
jellemzés;
hasonlatok,
metaforák a
szépséggel
kapcsolatban.

Ének-zene: gunyoros
népdalok, amelyek
egy-egy testi
tulajdonságot
karikíroznak.

Technika, életvitel és
gyakorlat:a
testápolás módjai,
egészséges életmód.
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elfogadása, segítése.
Kulcsfogalmak/fogalmak Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Merre megy a hajó?

Előzetes tudás

Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének
felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése; hang- és
fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság és változás megfigyelése
saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, kultúra
szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának
megismerése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Hogyan talál vissza tavasszal a
fecske az ősszel elhagyott
fészkére?
Hogyan tájékozódtak a hajósok
régen és most?
Miért színes a szivárvány?
Van-e hang a Holdon?
Miért lehet szomjan halni a
tengeren?
Miért fagy be nehezen a tenger?
Miért úszik a jégtömb a vízen?

Ismeretek:
Tájékozódás csillagképek
alapján.

Órakeret
3 + 1 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Példák keresése az állatok
tájékozódására. A Göncölszekér
csillagkép felismerése. Rajz
készítése szabadon választott
csillagképről, a csillagkép
nevével kapcsolatos
gyűjtőmunka végzése.

Vizuális kultúra:
képek vízről,
tengerről, hajókról.

Vizsgálatok a mágnességgel
kapcsolatban (vonzás, taszítás, a
kölcsönösség felismerése). Az
iránytű működésének
értelmezése. Annak megértése,
miért jelentett az iránytű
feltalálása hatalmas segítséget a
hajósoknak.
Konkrét jelenségek (rezgő húrok,
megütött vizespohár, rezgő
vonalzó stb.) vizsgálatán
keresztül annak megtapasztalása,
hogy a hangot a levegő rezgésén
keresztül érzékeljük. Fénytörés
és -szóródás vizsgálatán
keresztül annak felismerése,

Magyar nyelv és
irodalom: a hajózás
mint téma, a
csillagképekhez
kötődő mítoszok,
mondák, legendák.

Ének-zene: a
hangszerek hangja,
hangmagasság; a
hajózáshoz kötődő
dalok.

Matematika:
Tájékozódás a külső
világ tárgyai szerint; a
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A Göncölszekér legendája.
Tájékozódás iránytűvel: a Föld
mágneses tere, a mágneses
vonzás, taszítás.
Példák hang- és
fényjelenségekre.
Keverékek és oldatok.

hogy a fehér fény különböző
színek keveréke.
Példák gyűjtése környezetünkből
keverékekre és oldatokra. A sós
víz fagyásának vizsgálatán
keresztül annak meglátása, miért
fagy be nehezebben a tenger,
mint az édesvíz.

185. oldal

tájékozódást segítő
viszonyok
megismerése.
Számok, nagy
számok,
mértékegységek.

A vízkörforgalom egyes lépésein
Megfordítható (fagyás-olvadás,
keresztül a már ismert fizikai
oldódás-kristályosítás) és nem
megfordítható folyamatok (égés). változások (párolgás, lecsapódás)
bemutatása, az ellentétes irányú
Körfolyamat: a víz körforgalma a folyamatok felismerése. A
természetben.
víztakarékosság, az édesvízkészlet védelme fontosságának
Sós víz, édesvíz.
felismerése.
Az édesvízkészlet mennyisége a
Földön a sós vízhez képest.
Kulcsfogalmak/fogalmak Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Egészség és betegség

Előzetes tudás

Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés
kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége
és a kezdeményezőkészség fejlesztése, az egészségtudatos életmód
kialakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Miért betegszünk meg? Hogyan
kerülhetjük el a betegségeket?
Milyen jelei lehetnek annak,

Órakeret 4 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az egészségünket károsító és
védő szokások csoportosítása.
Példák gyűjtése az aktív és
passzív pihenésre.

Testnevelés és sport:
a rendszeres
testmozgás szerepe,
stresszoldás.

A betegségtünetek
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hogy betegek vagyunk?
Mitől függ a gyógyulás?

felismerésének gyakorlása
esettanulmányokon keresztül.

Mi a teendő baleset esetén?

A fertőzés megelőzési módjainak
gyakorlása.

Ismeretek:

A gyógyítók munkájának
elismerése, tisztelete. Az egyes
egészségügyi intézmények
használatának megismerése.

Az egészséges életmód
(táplálkozás, aktív és passzív
pihenés, öltözködés, személyes
higiéné, rendszeres testmozgás,
lelki egészség).
A betegség (nátha, influenza,
bárányhimlő) tünetei.

186. oldal

Magyar nyelv és
irodalom: hasonlatok,
szólásmondások,
közmondások, mesék
(az egészséggel és
betegséggel
kapcsolatban).

Technika, életvitel és
A megelőzés szerepének
gyakorlat: a betegség
felismerése. A mentők
tünetei, teendők
munkájának értékelése, tisztelete. betegség esetén.
Teendők, segítségkérés
módjainak megismerése baleset
esetén.

A testhőmérséklet, láz mérése.
A betegség okai: fertőzés,
örökletes betegség, életmód.
A gyógyítás. A körzeti orvos és a
kórház feladatai. A gyógyszertár.
A védőoltások szerepe.
Baleset: megelőzés, segélykérés,
a mentők értesítése. A mentők
munkája.
Kulcsfogalmak/fogalmak Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Önismeret és viselkedés

Órakeret
4 óra

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek
tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége
szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok
és különbségek keresése az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a
közösség jelentőségének felismertetése az ember életében.
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Igaz-e, hogy „ugatós kutya nem
harap”?
Van-e hasonlóság az emberi és
az állati viselkedés között?
Hogyan „olvashatunk” mások
jelzéseiből?
Hogyan kerülhetjük el a
sértődéseket, veszekedéseket?
Hogyan őrizhetjük meg
barátságainkat?

Ismeretek:
Kommunikáció az
állatvilágban:a kutya
tájékozódása, területvédő és
behódoló magatartása.
Az emberi kommunikáció:
beszéd, testbeszéd.
Mosoly, fintor, bólintás,
hunyorítás, testtartás szerepe.
Magatartásformák, szabályok,
viselkedési normák különböző
élethelyzetekben. Példák a
helytelen és helyes viselkedésre.

187. oldal

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A kutya magatartásán keresztül
példák vizsgálata az állati
kommunikációra. Hasonlóságok
és különbségek keresése az állati
és emberi kommunikáció között.

Magyar nyelv és
irodalom: szólások,
közmondások,
metaforák (az ember
és az állatok
viselkedésével
kapcsolatban).

Filmrészletek, fotók segítségével
az emberi kommunikáció
elemeinek vizsgálata, a mimika
és a testtartás szerepének
elemzése egy-egy példán.
Szerepjáték során a
megállapítások kipróbálása,
ellenőrzése.
Emberi magatartásformák
megfigyelése különböző
helyzetekben.
Helyzetgyakorlatok elemzése.
Példák csoportosítása (helyes és
helytelen viselkedés), érvek és
indokok keresése.

Vizuális kultúra:
arckifejezések,
testbeszéd
megjelenítése
művészeti
alkotásokon.

Ének-zene: emberi
konfliktusok
megjelenése
dalokban.

Az együttélés alapvető
szabályainak megbeszélése.
Matematika:
hasonlóságok és
különbségek.

Erkölcstan:emberi
kapcsolatok,
közösség, a helyes
magatartás.

Együttélés a családban.
Baráti kapcsolatok, iskolai
közösségek.
Kulcsfogalmak/fogalmak Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

188. oldal

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Vágtat, mint a paripa

Előzetes tudás

Testrészek.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és
kapcsolatuk felismertetése. Az ember megismerése és egészsége
szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az
egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének alapvető
megértetése. A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló
testfelépítésének és mozgásának példáján.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:
Miért vágtat sebesen a paripa?
Kiből lesz jó rövidtávfutó? És jó
hosszútávfutó?
Hogyan fejleszthetjük
mozgásunkat?

Ismeretek:
A mozgásfajták
megkülönböztetése (egyenletes
és gyorsuló mozgás, ütközés).
A csontok, izmok, ízületek
szerepe: hajlékonyság, erő,
rugalmasság, gyorsaság,
ügyesség.
Az edzés és a bemelegítés. A
testalkatnak, testi adottságoknak
megfelelő mozgásformák. A tánc
mint mozgás. A mozgás mint
aktív pihenési forma.
A mozgásszegény életmód

Órakeret
3 + 1 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Mozgásjelenségek vizsgálata
játékos kísérleteken keresztül:
kérdések megfogalmazása a
mozgások jellemzőivel
kapcsolatban. A jelenségek
megfigyelése az állandóság és a
változás szempontjából, a
változások megfigyelése, adott
szempontú besorolása (a mozgás
gyorsasága, iránya).

Vizuális kultúra: a
mozgás megjelenítése
a művészetekben,
mozgókép készítése.

Példák gyűjtése mozgással
kapcsolatos rekordokra.
A rendszeres testmozgás
jelentőségének felismerése.
Esettanulmányok, példák
feldolgozása arról, hogy a
rendszeres testmozgás hogyan
fejleszti az akaraterőt,
állóképességet, ügyességet. A
bemelegítés fontosságának, az
edzésmunka során a
fokozatosság elvének belátása.
Lehetőségek keresése a
lakóhelyen a rendszeres
testmozgás gyakorlására.

Ének-zene: népdalok,
zeneművek a ló és
ember kapcsolatáról,
a ritmus és a mozgás
kapcsolata (táncok).

Testnevelés és sport:
a rendszeres
testmozgás, az edzés,
a bemelegítés;
világcsúcsok, nemzeti
rekordok különböző
sportágakban,
lovassportok.

Magyar nyelv és
irodalom: a mozgás
leírására szolgáló

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
veszélyei.
A ló leírása: testfelépítés,
életmód, alkalmazkodás a
környezethez.
A ló mozgása: ügetés,
poroszkálás, vágta.

A kapcsolat felismerése a ló
testfelépítése és életmódja,
illetve természetes környezete
között. Annak magyarázata,
miért elterjedt haszonállat a ló:
példák keresése a ló és az ember
kapcsolatára.
A ló mozgásának megfigyelése
és a különböző mozgásformáinak
összehasonlítása.

189. oldal

rokon értelmű szavak,
hasonlatok a mozgás
kifejezésére; a
mozgás, illetve a ló
mozgásának
megjelenítése
irodalmi
alkotásokban,
mondókákban.

Technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód, testmozgás.
Kulcsfogalmak/fogalmak Mozgásszerv, mozgásforma.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Kertben, mezőn

Előzetes tudás

Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása, a
haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások:

Fejlesztési követelmények

Életközösség megfigyelése. Az élővilág
szerveződési szintjeinek felismerése. A
megfigyelt élőhely élőlényeinek
Mit érdemes venni a piacon? csoportosítása (gomba, növény, állat,
Honnan származik, és mire
zöldség, gyümölcs).
utal a növény elnevezés?
Látogatás a piacon, a tanyán vagy a
Mitől növekszik a növény?
kertben. Az idényzöldségek,
idénygyümölcsök felismerése,
Hogyan kerül a kenyér az
csoportosítása aszerint, hogy mely ehető
asztalra?
növényi részt fogyasztjuk. Példák keresése
magra, termésre.

Órakeret 4 + 2 óra

Kapcsolódási
pontok
Magyar nyelv és
irodalom: a kenyérrel
kapcsolatos
hasonlatok,
szólás-mondások,
mesék, mondák,
műalkotások.

Vizuális kultúra:
mesterséges
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Ismeretek:
A Nap mint energiaforrás. A
napsugárzás hatása az
élővilágra.

Naptár készítése az idényzöldségekről és
idénygyümölcsökről.

Gombák, növények, állatok.

Növény fejlődésének megfigyelése. A
megfigyelt élőhelyen talált növények
csoportosítása aszerint, mely
életszakaszban voltak.

Zöldségek, gyümölcsök.
Életszakaszok, csírázás,
fejlődés, növekedés,
öregedés.

Példaállatok csoportosítása a tanult
csoportok szerint (háziállat, haszonállat,
vadon élő állat, illetve ízeltlábúak, halak,
madarak, emlősök).

Háziállatok (kutya, macska),
haszonállatok (tyúk, kacsa),
hazai vadon élő állatok
(rókalepke, májusi
cserebogár, kárász, csuka,
seregély, feketerigó, mezei
pocok, őz, róka).

Néhány jellegzetes állatnyom
tanulmányozása, lerajzolása. Életnyomok
gyűjtése a terepi látogatás során.

Szaporodás: pete, tojás,
elevenszülő.
Lebomlás, komposztálás,
rothadás.
Kenyérsütés: búza, liszt és
kenyér példáján a
nyersanyag, termék,
késztermék fogalma, a
rostálás, a szitálás, az őrlés,
a kelesztés és a dagasztás
folyamata, az üzletekben
kapható kenyerek és az
adalékok szerepe,
kenyérsütés házilag,
kapcsolódás az új kenyér
ünnepéhez, a kenyérrel
kapcsolatos hagyományok.

Állatnyomok megismerése.
Lebomlás vizsgálata. A komposztálás
szerepének felismerése. Szerves
hulladékok csoportosítása a
komposztálhatóság szerint.

190. oldal

életközösségek (kert,
mező) képi
megjelenítése;
zöldség- és
gyümölcscsendéletek.

Ének-zene: a
kenyérsütéssel,
illetve az egyes
élőlényekkel
kapcsolatos dalok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: gyártási
folyamat; alapanyag,
nyersanyag,
késztermék.

Példák gyűjtése kenyérfajtákra,
összehasonlításuk különböző szempontok
szerint. A kenyérsütés példáján a természet
tiszteletének felismerése a hagyományos
életmód egyszerű cselekvéseiben.

Kulcsfogalmak/fogalmak Életközösség, növényi szerv, életciklus,
napenergia, kenyérsütés.

A fejlesztés várt
eredményei a

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az
egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek
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negyedik év
végén

191. oldal

elkerülésére.
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés
segítségnyújtást igénylő helyzetekben.
A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok
és időtartamok becslése.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben,
természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán
keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti
környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve
felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek
kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és
adott szempontsor szerint.
Egy természetes életközösség bemutatása.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat
értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és
természeti értékének ismerete.
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az
információkeresésben és a problémák megoldásában.
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192. oldal

VIZUÁLIS KULTÚRA
A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a
vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő
alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával
foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi
formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb
elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A
képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra tantárgynak
olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelést, ám a
különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek azonban
csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejlesztéshez, de a hatékony fejlesztés csakis komplex
feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A tantárgy oktatása
tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-kreatív szemlélet,
illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált megközelítésben
történjen, így a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában.
A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenységeinek
fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése,
ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés
érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző formáinak (például
látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevonásával képes
egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés átfogó célja
segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyiségű vizuális és
térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szinten, kritikusan
feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló
véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések pontos
értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt
megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített
környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folyamatán keresztül.
Fontos mindemellett a térbeliség és a térbeli helyzetek tudatosítása, hiszen a képszerű megismerés
mellett továbbra is meghatározó a téri-tárgyi világban történő tájékozódás minősége. Az épített
környezet és a tárgyak világának, valamint a környezetalakítás lehetőségeinek jobb megértése, s az
ezzel járó felelősségek megtapasztalása teszi lehetővé, hogy a gyerekek képesek legyenek az
épített környezettel egészségesen együtt élni, annak kevésbé kiszolgáltatottá válni, így egy
„környezettudatos” életformát elfogadni és gyakorolni. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú
feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy
hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése.
A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a
személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal
a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a
problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok,
készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül
jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának,
önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken
keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő
hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció
fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret
kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást.
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Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a művészeti
nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a művészet nem
lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen feladata nem lehet
a „művészképzés”.
A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét módszertani
segítséget nem nyújt, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények részletezésével teszi
konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a NAT
kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint („Kifejezés,
képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés
követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységekre bontja, és ezeken belül
fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, amelyekhez két évfolyamra ajánlott óraszámokat is
feltüntet. Természetesen sem a tematikai egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi
követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve
egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-egy tanóra tananyagával. Az optimális
tartalomtervezés a különböző tematikai egységek követelményeit összekapcsolja a tanórán,azaz a
helyi tantervkészítés, méginkább a tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai egységeket
rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének logikáját követve felhasználni, az adott
évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. Egy-egy tematikai egységen belül megjelenő
fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek megfogalmazása
folyamatcentrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák segítik az adott
követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a
tanmenet megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét fejlesztő feladatok megalkotásához. A
példák tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a további tervezést segítik. A kerettanterv
összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt
óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad
felhasználást biztosít a helyi tervezés során.
A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a szöveges
információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos befogadásának
fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép együttes értelmezése
napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének tehát
egyre fontosabb aspektusa már ebben az iskolaszakaszban is a vizuális megfigyelés és értelmezés
segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a tervezés során
további fontos szempont, hogy az 1–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos
kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális kultúra tantárgy óraszámkeretein belül kell
végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, az 1–2. és 3–4. évfolyamon a
mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi.
Az általános iskola alsó tagozatában a médiatudatosság fejlesztése elsősorban a gyerekek saját
médiaélményeinek feldolgozásán és a médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedésen
keresztül zajlik. Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élményekhez
kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre való reflexió. A
médiaélmény a feldolgozás eredményeként médiatapasztalattá válhat. A folyamatban szerepet
játszik a fantáziavilág, a személyes adottságok, az egyéni élethelyzet és az addig összegyűjtött
tapasztalatok, ismeretek. Az élményfeldolgozás fejleszti az önreflexiós készséget és az önismeretet
is, ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi nevelés, az önismeret és társas kultúra
fejlesztési területeihez . A gyerekek a médiumok elemi kifejezőeszközeinek megfigyelésén
keresztül ismerkedni kezdenek a médiumok nyelvével. A különböző médiaszövegek értelmezését,
nyelvi működésének tudatosítását, mások értelmezésének sajáttal való összevetését célzó
gyakorlatok hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, a helyes, öntudatos, alkotó
nyelvhasználat fejlődéséhez. Az élményfeldolgozás mellett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a
szűkebb környezet médiahasználati szokásainak feltérképezése, tudatosítása, amely a
médiahasználat és az egyéb szabadidős tevékenységek közötti egészséges arány kialakításán
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keresztül része a testi-lelki egészségre nevelésnek. A digitális kompetenciát fejleszti a kreatív
internet használatban rejlő lehetőségekkel való foglalatosság, illetve azok a gyakorlatok, amelyek
az információk keresését, összegyűjtését és feldolgozását, az információ megbízhatóságának
vizsgálatát célozzák. Az ismeretanyag a gyerekek mindennapi médiaélményeire épít, azokból vett
példák alapján beszél a média kifejezőeszközeiről, társadalmi funkcióiról, működésmódjáról. A
tanulási folyamat szabad beszélgetés, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül zajlik,
aktív alkotó tevékenységre, kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet kap az
empátia és a kompromisszumkészség, ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia.
1–2. évfolyam
Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztéscentrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt
szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális műveltség
megalapozását.
A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak megfelelő
szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai években mégsem ezek
tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók érdeklődését felkeltő játékos
feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális
kommunikáció alapját képező ismeretek szinte észrevétlen átadása a játékos gyakorlati
feladatokon keresztül, a gyerekek életkori sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés,
alkotás felszabadultságának további ösztönzése. Ebben az életkorban kezdődik a valós terek
tudatos használata. Az épített környezeti nevelés során a gyerekek által ismert környezet (például
iskola, otthon) felfedezésén és különböző építő-alkotó játékokon keresztül fejlődik környezetük
megfelelő alakításának képessége. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot,
hogy örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”.
A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel és
más tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés komplex, tantárgyakon
átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk a különböző művészeti
ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan érzékelhetőn túl más érzékszervi
tapasztalatok kiaknázására is.
A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű szituációkba
ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy adta alkotó
lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a kreatív alkotás
kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett ismertessünk meg a
gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon szemléltessük a témát és a technikát a
művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai értéket képviselő műalkotásokkal,
beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.
Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra
részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, képzőművészet” és a „Tárgy- és
környezetkultúra”elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével kerüljön túlsúlyba.
Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra megkerülhetetlen
része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a bevezető szakaszban
elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a médiatudatosságot.
Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények feldolgozásán
keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az élményfeldolgozás
során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a médiatartalmak közötti
tudatosabb választás igényének megalapozásához, illetve megerősítéséhez is. A médiaszövegek
kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a médiaszövegek olvasási készségét mélyíti el,
hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a médiaszövegek mesterségesen előállított
termékek, konvenciókra alapozó nyelvi konstrukciók, melyek üzeneteket közvetítenek. Ezen
keresztül a valóság és fikció közötti különbségtétel képessége is fejlődik. Az ismeretanyag
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átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt médiatartalmakra építeni, ez az élményszerű
feldolgozási mód a játszva tanulás lehetőségét teremti meg. A gyerekek a megismert
kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, fotók, hangzó anyagok) elkészítése közben
alkalmazni kezdik, ezáltal tapasztalati úton mélyül a kifejezőeszközökről elsajátított ismeret.
Többek között e momentum az, amely ebben az iskolaszakaszban a média és mozgóképkultúra
fejlesztési feladatait szorosan összeköti a vizuális kultúra tantárggyal. Az olvasástanulás
időszakában különösen fontos az audiovizuális kultúra és a könyvkultúra kapcsolatának
bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-olvasás tanulása összekapcsolható, kölcsönösen
erősíthetik egymást. Az olvasási készség fejlesztését és az olvasási kedv növelését célozzák azok a
kreatív gyakorlatok, amelyek során az életkorhoz igazodó mesék, történetek és rajzfilmes
adaptációik összehasonlítására, feldolgozására kerül sor. A személyes kommunikáció és a
közvetett kommunikáció közötti különbségek megismerése segíti a médiakörnyezetben való
tájékozódást, a tapasztalati valóság és a média által közvetített valóság közötti különbségek
felismerését. Mivel a gyerekek ebben az életkorban a valós tereken kívül a virtuális tereket is
használni kezdik, szükség van a virtuális terekhez kapcsolódó élmények feldolgozására is. Az első
két évben elsősorban a videojátékok használatával kapcsolatosan nyílik lehetőség az
élményfeldolgozásra.
A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és médiaismeret
fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített helyzetekben
játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.
1.évfolyam
Éves óraszám: 74 óra

Heti óraszám: 2 óra

Tematikai egységek
1. Átélt élmények és események
2. Valós és képzelt látványok
3. Vizuális kommunikáció. Vizuális jelek a környezetünkben
4. A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás
5. A média kifejezőeszközei. Kép, hang, cselekmény
6. A média társadalmi szerepe, használata. Személyes élmény,
médiaélmény
7. Tárgy- és környezetkultúra. Környezetünk valós terei és mesés helyek
8. Tárgy- és környezetkultúra. Valós és kitalált tárgyak
Összesen

Órakeret
12 óra +3óra
12 óra +2 óra
6 óra
2 óra
2 óra
2 óra
21 óra+2 óra
10 óra
67 óra+7óra

Tematikai
Kifejezés, képzőművészet
Órakeret 12 óra
egység/Fejlesztési
Átélt élmények és események
+3 óra
cél
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség.
Előzetes tudás
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Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok,
modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele,
„fordítása”. Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a
kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében
történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri
A tematikai
megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése.
egység nevelésiSzínérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése.
fejlesztési céljai
Természeti látványok hangulatának visszaadása. Téralkotó és
ábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal, térbeli manipulációval.
Az adott évszakhoz kapcsolódó egyéni és közösségi élmények,
sportversenyek ábrázolása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek
Magyar nyelv és
minőségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, irodalom:Figyelem a
helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos feladatok során, a beszélgetőtársra.
célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (pl. festés, rajzolás,
Szöveg üzenetének,
kollázs, mintázás, makettezés) érdekében, a vizuális nyelv alapvető
érzelmi tartalmának
elemeinek játékos használatával.
megértése.
Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen,
hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas)
felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek
(pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék,
mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai
alkotásban (pl. színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy
konstruált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével.

Dráma és tánc: egyensúly-,
ritmus- és térérzékelés.
Ének-zene: emberi hang,
tárgyak hangja, zörejek
megkülönböztetése
hangerő, hangszín, ritmus
szerint.
Környezetismeret:
Anyagok tulajdonságai,
halmazállapot-változás.
Kísérletek oldatokkal,
fénnyel, hővel.
Erkölcstan:én magam,
szűkebb környezetem.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Matematika: változás
kiemelése, az időbeliség
megértése.
Érzékelés, önkifejezés,
pont, vonal, folt, forma,
tónus, szín, mintázat,
felület, sík, tér, grafikai és
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plasztikai eljárás,
kompozíció.

Órakeret
12 óra
+2 óra
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.
Előzetes tudás
Iskolaérettség.
Az illusztráció elemi fogalmának megértése,
illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező
képesség fejlesztése. Komponáló képesség
fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális
fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs
készség, képzettársítási készség fejlesztése.
A tematikai egység
Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek
nevelési-fejlesztési céljai
sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai
kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék,
karakterérzék fejlesztése. Ajándék, érmek,
plakettek készítése a kiemelt ünnepekre,
sportversenyekre a plasztikai ismereteink
felhasználásával pl. sógyurmából.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy
Magyar nyelv és
fantázia szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők),
irodalom:Élmények, tartalmak
természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, felidézése. Szép könyvek.
vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű
ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek
Dráma és tánc:Dramatikus
felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által.
formák.
Fejlesztő játékok.
Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl.
háztartási gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges
Környezetismeret:
nézőpontból (belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a
Mozgásjelenségek, kísérletek.
fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak
Optika.
megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl.
színes-, grafikai technika, mintázás, konstruálás talált
Ének-zene:Cselekményes
tárgyakból, azok átalakításával).
dalanyag, dramatizált előadás.
Ritmus,
Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok hangszín,hangmagasság, zene és
szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe,
zörej.
tónusa). A megállapítások segítségével továbbgondolva a
látvány sugallta jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás
Erkölcstan:Közösségek. A
létrehozásának érdekében (pl. más térben és időben, más
mesevilág szereplői. Mese és
szereplőkkel), különböző művészeti műfajokban (dráma, hang- valóság.
zene, mozgás, vizuális: installáció, fotómanipuláció).
Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Kifejezés, képzőművészet
Valós és képzelt látványok
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Matematika:Képi emlékezés,
részletek felidézése.
Nézőpontok. Mozgatás.
Síkmetszetek képzeletben.
Illusztráció, kompozíció,
kiemelés, karakteres forma,
festészet, szobrászat, fotó,
műalkotás, reprodukció, idő.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Vizuális jelek a környezetünkben
6 óra
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.
Előzetes tudás
Iskolaérettség.
Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs
képesség fejlesztése. Képolvasással történő
információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása
és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség
A tematikai egység
fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv
nevelési-fejlesztési céljai
elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos
használata, szerepük felismerése a képalkotásban. Vonalas
jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése,
a léptékváltás alapjai.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla,
Matematika: tájékozódás
land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző
térben, síkban, a
anyagokból (pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag,
tájékozódást segítő
homok, kavics, falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl.
viszonyok.
eligazodás, útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés).
Környezetismeret: A térkép
Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa,
legfontosabb elemeinek
közlekedési tábla, zászló) összegyűjtése játékos feladatok
felismerése. Jelek, jelzések.
létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, dramatikus Természeti jelenségek,
játék, kincsvadászat).
természetes anyagok.
Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Technika, életvitel és
gyakorlat: jelzőtáblák.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Látvány, jelalkotás, szimbólum.

Tematikai
A média társadalmi szerepe, használata
egység/Fejlesztési Médiahasználati szokások médiumok,
cél
médiaélmény-feldolgozás

Órakeret 2 óra
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Iskolaérettség.
Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények
feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok
A tematikai
egység nevelési- beazonosítása, tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás
fejlesztési céljai tudatosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése
médiaszövegekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, film,
Magyar nyelv és irodalom:
videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, megadott
Mesék, narratív történetek.
szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, eltérő jelhasználat)
alapján közvetlen tapasztalat és saját médiaélmények felidézésének Technika, életvitel és
segítségével.
gyakorlat: egészséges és
helyes szabadidős
Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép)
tevékenységek felsorolása,
kapcsolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas vagy
ismertetése, megbeszélése.
önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsiság, rossz
élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése szóban, vizuálisan
Erkölcstan: Önkifejezés és
(pl. rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal.
önbizalom erősítése, önálló
gondolkodás, identitástudat
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes
fejlesztése.
adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az
A fantázia jelentősége,
olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz
használata, kitalált történet
kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal,
önmagáról
montázskészítéssel).
(jellemábrázolás),
meseszereplők osztályozása:
jó-rossz tulajdonságokkal
való azonosulási képesség
vizsgálata, önmagára
vetítése. Önmaga megértése.
Előzetes tudás

Környezetismeret: Az
érzékszervek működésének
megtapasztalása,
szerepének, védelmének
felismerése a
tájékozódásban, az
információszerzésben.
Napirend, szabadidő,
egészséges életmód.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Dráma és tánc: kiscsoportos
és páros rövid jelenetek
kitalálása és bemutatása.
Televízió, rádió, könyv,
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számítógép, színház, mozi,
újság, műsor, rajzfilm, film,
képregény, videojáték.

Tematikai
A média kifejezőeszközei
egység/Fejlesztési
Órakeret 2 óra
Kép, hang, cselekmény
cél
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az
érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció,
az érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető
A tematikai
egység nevelési- alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a
fejlesztési céljai médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított alkotások (a
média konstruált valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó
beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, videojátékok)
Magyar nyelv és irodalom:
alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők)
A szövegértés
megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és
szövegtípusnak megfelelő
hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl.
funkciójáról, folyamatáról
animációs meséken keresztül).
alkotott ismeret,
meggyőződés kialakítása,
Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék) cselekménye
fejlesztése.
kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek sorrendjének
Alapvető erkölcsi, esztétikai
megfigyelése közvetlen példák alapján.
fogalmak, kategóriák (szép,
csúnya, jó, rossz, igaz,
A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak)
hamis).
azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak felismerése. A történetiségen alapuló
összefüggések megértése
A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorúság, egy szálon futó történekben.
düh, félelem) felismerése, kifejezése.
Összefüggő mondatok
alkotása képek, képsorok
Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése képekkel segítségével, adott vagy
(pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal (pl. zörejjel,
választott témáról.
énekhanggal) kiegészítve.
Erkölcstan: önmaga
Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban.
megértése, mesék
kapcsolatrendszerének
elemzése, mesei szereplők
és tulajdonságaik (lent-fönt,
jó-rossz).
Környezetismeret: az
érzékszervek működésének
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megtapasztalása,
szerepének, védelmének
felismerése a
tájékozódásban, az
információszerzésben.
Ének-zene: Emocionális
érzékenység fejlesztése. A
teljes figyelem
kialakításának fejlesztése.
Tapasztalat a zenei
jelenségekről.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Dráma és tánc: mese
főhősének kiválasztása és a
választás indoklása.
Állókép, mozgókép, zene,
emberi hang, zaj, zörej,
csend.

Tematikai
A média társadalmi szerepe, használata
egység/Fejlesztési
Órakeret 2 óra
Személyes élmény, médiaélmény
cél
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett
A tematikai
egység nevelési- kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önismeret,
fejlesztési céljai önreflexiós készség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és
Magyar nyelv és irodalom:
testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése.
Szöveg értelmezése, nem
verbális jelzések
A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető
értelmezése, használata
különbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét,
beszéd közben.
érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek (pl.
Mese és valóság
könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm) alapján.
különbsége.
A megismert mese, történet
Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel.
tanulságának összevetése
saját tapasztalatokkal,
A valóság és fikció közötti különbség megragadása.
eseményekkel. Az explicit
információk, állítások
Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl.
megértése, értelmezése,
azonosságok, eltérések mentén) a média által közvetített,
értékelése, egyszerű
megjelenített világokkal (pl. gyermekműsorok, gyermekújságok,
következtetések levonása.
képregények, életkornak megfelelő rajzfilmek, gyermekeknek
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Erkölcstan: másnak
lenni/elfogadás, kirekesztés.
Környezetismeret: Nappal és
éjszaka. A világ, ahol élünk.
Föld és a csillagok.
Élőlények, életközösségek.

Kulcsfogalmak/Fogalmak

Dráma és tánc: Történetek
kitalálása és kiscsoportos
vagy páros megvalósítása.
Esemény, elképzelt/kitalált
történet, képzelet, valóság,
médium.

Órakeret 21
Tárgy- és környezetkultúra
óra
Környezetünk valós terei és mesés helyek
+2 óra
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.
Előzetes tudás
Iskolaérettség.
Téralakító, térrendező képesség fejlesztése.
Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatárolás, térszervezés
terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok változtatásával.
Technikai készség fejlesztése.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése.
Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése. Bútorok,
használati tárgyak, sporteszközök készítése apró
dobozokból.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek (pl. utca, Technika, életvitel és
játszótér, fiók) épületek (pl. iskola, tárgyak (pl. cipő, táska, kilincs) tudatos gyakorlat: közlekedés,
megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel (látás, hallás, tapintás,
környezetünk.
szaglás).
Környezetismeret:
Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol játszok”, Természeti, technikai
„a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz, mesebeli
környezet. Múlt
szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban).
megidézése.
Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély) zajló
mesék, elképzelt vagy valós történetek dramatizálása, eljátszása saját
tervezésű és kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-,
kesztyű-, árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek

Dráma és tánc:
térkitöltő és
térkihasználó
gyakorlatok,
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mozgástechnikák,
tánctechnikák.
Matematika:
Képzeletben történő
mozgatás. Hajtás,
szétvágás
síkmetszetek.
Objektumok alkotása.
Téralkotás,
térformálás,
térlehatárolás, funkció,
takarás.

Tematikai
Tárgy- és környezetkultúra
egység/Fejlesztési
Órakeret 10 óra
Valós és kitalált tárgyak
cél
Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség.
Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése.
A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának
megtapasztalása. Forma és funkció összefüggés, formaérzék
A tematikai
fejlesztése. Megfigyelőképesség fejlesztése (a munkafázisok
egység nevelésimegfigyelése).A gondos kivitelezés, különböző anyagok, eljárások,
fejlesztési céljai
személyes tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves
technikák megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok szokásainak és
tárgyi kellékeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, szőnyeg, Környezetismeret: Természeti,
edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése létrehozása
technikai és épített rendszerek.
meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, látó, elrejtő,
Anyagismeret.
védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a tárgy külseje (pl.
forma, díszítés, méret, anyag) utaljon funkciójára.
Dráma és tánc:népi
gyermekjátékok.
Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. konyhai
eszköz, játék, öltözék, öltözék-kiegészítő, hangszer, szerszám)
Ének-zene: Népzenelétrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl. adott
énekléssel, ritmikus mozgással,
személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint).
néptánccal. Hangszerek.
Technika, életvitel és
gyakorlat: eszközhasználat.
Erkölcstan: valóság és
képzelet.
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Matematika: objektumok
alkotása.

Tárgytervezés, forma, funkció,
alkalmazkodás, díszítés,
öltözék-kiegészítő.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos
anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak
A továbbhaladás feltételei egyre szélesebb körű figyelembevételével.
az 1. évfolyam végén
A felszerelés önálló rendben tartása.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások
létrehozása.
Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése.

Értékelés: Az életkornak megfelelő felismerhető ábrázolás.
A munkadarab tisztasága, esztétikussága.
Térkihasználás, térkitöltés és megfelelő elhelyezés a lapon.
A megismert eszközök helyes használata.
A tanév során tanult és alkalmazott technikák ismerete, gyakorlati alkalmazása.
VIZUÁLIS KULTÚRA
2. évfolyam
Éves óraszám: 74 óra

Heti óraszám: 2 óra

Tematikai egységek
1. Átélt élmények és események
2. Valós és képzelt látványok
3. Vizuális kommunikáció. Vizuális jelek a környezetünkben
4. A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás
5. A média kifejezőeszközei. Kép, hang, cselekmény
6. A média társadalmi szerepe, használata. Személyes élmény,
médiaélmény

Órakeret
12 óra +3 óra
10 óra
8 óra
2 óra
2 óra
2 óra
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7. A média társadalmi szerepe, használata. Tájékozódás a virtuális
terekben
8. Tárgy- és környezetkultúra. Környezetünk valós terei és mesés
helyek
9. Tárgy- és környezetkultúra. Valós és kitalált tárgyak
összesen

2 óra
17 óra+2 óra
12 óra+2 óra
67 óra+7 óra

Tematikai
Kifejezés, képzőművészet
Órakeret 12 óra
egység/Fejlesztési
Átélt élmények és események
+3 óra
cél
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség.
Előzetes tudás
Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok,
modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele,
„fordítása”. Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a
kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében
történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri
A tematikai
megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése.
egység nevelésiSzínérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése.
fejlesztési céljai
Természeti látványok hangulatának visszaadása. Téralkotó és ábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal, térbeli manipulációval.
Az adott évszakhoz kapcsolódó egyéni és közösségi élmények,
sportesemények ábrázolása közvetlen tapasztalat alapján.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek
Magyar nyelv és irodalom:
minőségének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, Figyelem a
helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos feladatok során, a beszélgetőtársra.
célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (pl. festés, rajzolás,
Szöveg üzenetének,
kollázs, mintázás, makettezés) érdekében, a vizuális nyelv alapvető
érzelmi tartalmának
elemeinek játékos használatával.
megértése.
Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen,
hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas)
felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek
(pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék,
mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai
alkotásban (pl. színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy
konstruált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével.

Dráma és tánc: egyensúly-,
ritmus- és térérzékelés.
Ének-zene: emberi hang,
tárgyak hangja, zörejek
megkülönböztetése
hangerő, hangszín, ritmus
szerint.
Környezetismeret:
Anyagok tulajdonságai,
halmazállapot-változás.
Kísérletek oldatokkal,
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fénnyel, hővel.
Erkölcstan: én magam,
szűkebb környezetem.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Matematika: változás
kiemelése, az időbeliség
megértése.
Érzékelés, önkifejezés,
pont, vonal, folt, forma,
tónus, szín, mintázat,
felület, sík, tér, grafikai és
plasztikai eljárás,
kompozíció.

Kifejezés, képzőművészet
Órakeret 10
Valós és képzelt látványok
óra
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.
Előzetes tudás
Iskolaérettség.
Az illusztráció elemi fogalmának megértése,
illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező
képesség fejlesztése. Komponáló képesség
fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia
(képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség,
A tematikai egység
képzettársítási készség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési céljai
Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek
sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai
kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék,
karakterérzék fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy
Magyar nyelv és irodalom:
fantázia szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők),
Élmények, tartalmak
természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok,
felidézése. Szép könyvek.
vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása
(pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek felidézésével,
Dráma és tánc: Dramatikus
megfigyelések segítségével és a fantázia által.
formák.
Fejlesztő játékok.
Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási
gép, óra, motor, fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból
Környezetismeret:
(belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a
Mozgásjelenségek,
megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok,
kísérletek. Optika.
eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika,
mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával).
Ének-zene: Cselekményes
dalanyag, dramatizált
Tematikai
egység/Fejlesztési cél
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Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok
szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa).
A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány sugallta
jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának érdekében
(pl. más térben és időben, más szereplőkkel), különböző művészeti
műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, vizuális: installáció,
fotómanipuláció).

Kulcsfogalmak/fogalmak
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előadás. Ritmus, hangszín,
hangmagasság, zene és
zörej.
Erkölcstan: Közösségek. A
mesevilág szereplői. Mese
és valóság.
Matematika: Képi
emlékezés, részletek
felidézése. Nézőpontok.
Mozgatás. Síkmetszetek
képzeletben.
Illusztráció, kompozíció,
kiemelés, karakteres forma,
festészet, szobrászat, fotó,
műalkotás, reprodukció, idő.

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Vizuális jelek a környezetünkben
8 óra
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.
Előzetes tudás
Iskolaérettség.
Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs
képesség fejlesztése. Képolvasással történő
információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása
és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség
A tematikai egység
fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv
nevelési-fejlesztési céljai
elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos
használata, szerepük felismerése a képalkotásban. Vonalas
jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése,
a léptékváltás alapjai.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla,
Matematika: tájékozódás
land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző
térben, síkban, a
anyagokból (pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag,
tájékozódást segítő
homok, kavics, falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl.
viszonyok.
eligazodás, útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés).
Környezetismeret: A térkép
Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép,
legfontosabb elemeinek
alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbólum, felismerése. Jelek, jelzések.
zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos feladatok
Természeti jelenségek,
létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, dramatikus természetes anyagok.
játék, kincsvadászat).
Technika, életvitel és
Tematikai
egység/Fejlesztési cél
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gyakorlat: jelzőtáblák.
Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz,
cégér, szimbólum, lépték.

A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználati szokások médiumok,
Órakeret 2 óra
médiaélmény-feldolgozás
Iskolaérettség.
Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények
feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok
A tematikai
egység nevelési- beazonosítása, tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás
fejlesztési céljai tudatosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése
médiaszövegekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, film,
Magyar nyelv és irodalom:
videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, megadott
Mesék, narratív történetek.
szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, eltérő jelhasználat)
alapján közvetlen tapasztalat és saját médiaélmények felidézésének Technika, életvitel és
segítségével.
gyakorlat: egészséges és
helyes szabadidős
Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép)
tevékenységek felsorolása,
kapcsolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas vagy
ismertetése, megbeszélése.
önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsiság, rossz
élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése szóban, vizuálisan
Erkölcstan: Önkifejezés és
(pl. rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal.
önbizalom erősítése, önálló
gondolkodás, identitástudat
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes
fejlesztése.
adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az
A fantázia jelentősége,
olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz
használata, kitalált történet
kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal,
önmagáról
montázskészítéssel).
(jellemábrázolás),
meseszereplők osztályozása:
jó-rossz tulajdonságokkal
való azonosulási képesség
vizsgálata, önmagára
vetítése. Önmaga megértése.
Tematikai
egység/Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Környezetismeret: Az
érzékszervek működésének
megtapasztalása,
szerepének, védelmének
felismerése a
tájékozódásban, az
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információszerzésben.
Napirend, szabadidő,
egészséges életmód.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Dráma és tánc: kiscsoportos
és páros rövid jelenetek
kitalálása és bemutatása.
Televízió, rádió, könyv,
számítógép, színház, mozi,
újság, műsor, rajzfilm, film,
képregény, videojáték.

Tematikai
A média kifejezőeszközei
egység/Fejlesztési
Órakeret 2 óra
Kép, hang, cselekmény
cél
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az
érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció,
az érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető
A tematikai
egység nevelési- alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a
fejlesztési céljai médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított alkotások (a
média konstruált valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó
beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, videojátékok)
Magyar nyelv és irodalom:
alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők)
A szövegértés
megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és
szövegtípusnak megfelelő
hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl.
funkciójáról, folyamatáról
animációs meséken keresztül).
alkotott ismeret,
meggyőződés kialakítása,
Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám)
fejlesztése.
cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek
Alapvető erkölcsi, esztétikai
sorrendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás.
fogalmak, kategóriák (szép,
csúnya, jó, rossz, igaz,
A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak)
hamis).
azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak felismerése. A történetiségen alapuló
összefüggések megértése
A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorúság, egy szálon futó történekben.
düh, félelem) felismerése, kifejezése.
Összefüggő mondatok
alkotása képek, képsorok
Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése képekkel segítségével, adott vagy
(pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal (pl. zörejjel,
választott témáról.
énekhanggal) kiegészítve.
Erkölcstan: önmaga
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Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban.

megértése, mesék
kapcsolatrendszerének
elemzése, mesei szereplők
és tulajdonságaik (lent-fönt,
jó-rossz).
Környezetismeret: az
érzékszervek működésének
megtapasztalása,
szerepének, védelmének
felismerése a
tájékozódásban, az
információszerzésben.
Ének-zene: Emocionális
érzékenység fejlesztése. A
teljes figyelem
kialakításának fejlesztése.
Tapasztalat a zenei
jelenségekről.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Dráma és tánc: mese
főhősének kiválasztása és a
választás indoklása.
Állókép, mozgókép, zene,
emberi hang, zaj, zörej,
csend.

Tematikai
A média társadalmi szerepe, használata
egység/Fejlesztési
Órakeret 2 óra
Személyes élmény, médiaélmény
cél
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett
A tematikai
egység nevelési- kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önismeret,
fejlesztési céljai önreflexiós készség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és
Magyar nyelv és irodalom:
testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése.
Szöveg értelmezése, nem
verbális jelzések
A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető
értelmezése, használata
különbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét,
beszéd közben.
érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek (pl.
Mese és valóság
könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, videoklip,
különbsége.
sms, emotikonok) alapján.
A megismert mese, történet
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Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel.
A valóság és fikció közötti különbség megragadása.
Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl.
azonosságok, eltérések mentén) a média által közvetített,
megjelenített világokkal (pl. gyermekműsorok, gyermekújságok,
képregények, életkornak megfelelő rajzfilmek, gyermekeknek
készülő internetes honlapok alapján). A különböző médiaszövegek
(pl. tehetségkutató műsorok, sportközvetítés, sorozatok, animációs
filmek, filmek, reality műsorok) szereplőivel való azonosulásra
reflektálás lehetősége (pl. irányított beszélgetés keretében).
Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény
megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, szerepjátékkal.

Kulcsfogalmak/Fogalmak
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tanulságának összevetése
saját tapasztalatokkal,
eseményekkel. Az explicit
információk, állítások
megértése, értelmezése,
értékelése, egyszerű
következtetések levonása.
Erkölcstan: másnak
lenni/elfogadás, kirekesztés.
Környezetismeret: Nappal és
éjszaka. A világ, ahol élünk.
Föld és a csillagok.
Élőlények, életközösségek.
Dráma és tánc: Történetek
kitalálása és kiscsoportos
vagy páros megvalósítása.
Esemény, elképzelt/kitalált
történet, képzelet, valóság,
médium.

Tematikai
A média társadalmi szerepe, használata
Órakeret
egység/Fejlesztési
Tájékozódás a virtuális terekben
2 óra
cél
Iskolaérettség.
Előzetes tudás
A kreatív, kritikus internet használat fejlesztése. Az internetes
A tematikai
tevékenységekhez kapcsolódó biztonság növelése. A gyerekek
egység nevelésivirtuális terekben zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények
fejlesztési céljai
feldolgozásának segítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az életkori sajátosságokhoz igazodó internet használat
Magyar nyelv és irodalom:
lehetőségeinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok
Rövid hallott szöveg
böngészése).
üzenetének megértése. Az
olvasott szövegekkel
Az internet használat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező)
összefüggésben az aktív
szabályainak megismerése különböző eszközökkel (pl. kártyajáték, szókincs gazdagítása. Az
bábozás).
olvasmányhoz kapcsolódó
személyes élmények
A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények
felidézése és megosztása.
feldolgozása (pl. szerepjátékkal, rajzolással).
Egyszerű ok-okozati
összefüggés felismerése;
A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik azonosítása.
következtetések levonása.
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A fantázia és képzelet
aktiválása a megismerés
érdekében.
Technika, életvitel és
gyakorlat: Szabálykövető
magatartás a közvetlen
közlekedési környezetben. A
közlekedés szabályainak
értelmezése.

Kulcsfogalmak/Fogalmak

Erkölcstan: a számítógépes
világ ismeretségei.
Internet, honlap, chat,
videojáték.

Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret 17
Környezetünk valós terei és mesés
óra
helyek
+2 óra
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség.
Előzetes tudás
Iskolaérettség.
Téralakító, térrendező képesség fejlesztése.
Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatárolás,
térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok
A tematikai egység
változtatásával. Technikai készség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési céljai
Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése. Utcarészlet,
sportpálya, futópálya, lakótelep, játszótér készítése
apró dobozokból a helyi ismertetőjegyek beépítésével.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek (pl. Technika, életvitel és
utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) épületek (pl. gyakorlat: közlekedés,
iskola, transzformátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, táska, kilincs) környezetünk.
tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszervvel (látás, hallás,
tapintás, szaglás).
Környezetismeret:
Természeti, technikai
Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek (pl. „a hely, ahol
környezet. Múlt
játszok”, „a hely, ahová elbújok”), tárgyak (pl. közlekedési eszköz,
megidézése.
mesebeli szerszám) kitalálása és megjelenítése (pl. rajzban, makettel,
modellben).
Dráma és tánc: térkitöltő
és térkihasználó
Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély,
gyakorlatok,
boszorkány konyhája, vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy valós mozgástechnikák,
történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés
tánctechnikák.
szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-,
Tematikai
egység/Fejlesztési cél
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agyagfejű, bábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a
környezettudatos anyaghasználat érvényesül.

Kulcsfogalmak/fogalmak
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Matematika: Képzeletben
történő mozgatás. Hajtás,
szétvágás síkmetszetek.
Objektumok alkotása.
Téralkotás, térformálás,
térlehatárolás,
térszervezés, formarend,
funkció, takarás.

Órakeret
12 óra
+2 óra
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség.
Előzetes tudás
Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. A
tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása.
Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség
A tematikai egység fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése).A gondos kivitelezés, különböző
nevelési-fejlesztési anyagok, eljárások, személyes tapasztaláson alapuló megismerése.
Egyszerű kézműves technikák megfigyelése, rekonstruálása. Jeles napok
céljai
szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése. A jeles napokra
dekoráció, asztalidíszek, ajándéktárgyak készítése, oklevelek,
ajándéktárgyak sportversenyekre.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, szőnyeg, Környezetismeret: Természeti,
edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése létrehozása
technikai és épített rendszerek.
meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, látó, elrejtő,
Anyagismeret.
védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a tárgy külseje (pl.
forma, díszítés, méret, anyag) utaljon funkciójára.
Dráma és tánc:népi
gyermekjátékok.
Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. konyhai
eszköz, játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer, szerszám)
Ének-zene: Népzene
létrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl. adott
énekléssel,ritmikus mozgással,
személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint).
néptánccal. Hangszerek.
Tárgy- és környezetkultúra
Tematikai
egység/Fejlesztési cél Valós és kitalált tárgyak

Technika, életvitel és gyakorlat:
eszközhasználat.
Erkölcstan:valóság és képzelet.
Matematika: objektumok
alkotása.
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A továbbhaladás feltételei
a 2. évfolyam végén
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Tárgytervezés, forma, funkció,
alkalmazkodás, díszítés,
öltözékkiegészítő.
Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és
biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság
szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
A felszerelés önálló rendben tartása.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező
alkotások létrehozása.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése
során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
A médiaszövegek néhány elemi kódjának a
(kép, hang, cselekmény)
azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések
felismerése
A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció
közötti alapvető különbségek felismerése.
Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és
az abban rejlő veszélyek felismerése.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések
felismerése, és azok kifejezése.

Értékelés: Az életkornak megfelelő felismerhető ábrázolás, érzelemkifejezés és az internetes
ismeretek gyakorlati alkalmazása.
A munkadarab tisztasága, esztétikussága.
Térkihasználás, térkitöltés és megfelelő elhelyezés a lapon.
A megismert eszközök helyes használata.
A tanév során tanult és alkalmazott technikák ismerete, gyakorlati alkalmazása.
Az egyéni fantázia megjelenése az elkészített munkadarabban.

3–4. évfolyam
Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az
örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a tanulók
érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, illetveaz
alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség megalapozását az érzéki
tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az érzékelés érzékenységének
fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének eredményeként ebben az időszakban cél a
képi információk jelentésének és hatásának egyre pontosabb értelmezése, illetve a köznapi és
művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az önállóan és csoportokban megvalósított
alkotótevékenység erősíti a kreatív problémamegoldást és segíti a tudatos önszabályozást és
önismeretet. A befogadó tevékenység tekintetében továbbra is érvényes az alkotva befogadás
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elvének érvényesítése. Cél továbbra is a vizuálisan feldolgozható témák megközelítése esetében a
valós esztétikai értéket képviselő műalkotások szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése.
Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, képzőművészet” és
a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba,addig harmadik-negyedik évfolyamon növekedhet
az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait feldolgozó feladatok aránya, de
továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és arányérzék fejlesztése, továbbá az
önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre céltudatosabb vizuális megismerést.
A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen van. Az alsó
tagozat második felére a gyerekek többségének már komoly médiatapasztalata van. A tárgy
tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az ismeretek
életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges készségek és
képességek fejlesztése.
Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek
kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának
felismerését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már megjelenik
a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék felismerésének fejlesztése is.
Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt műsortípusok, médiaszövegek
feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, az audiovizuális alkotások
kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó meseregények, ifjúsági regények és
rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az
olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját és szűkebb környezetük médiahasználati szokásai
alapján azonosítják a média alapvető funkcióit, megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak
mögött meghúzódó szándék különböző lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének
értékelését. Elsősorban a hír és információ, illetve a reklám mindennapokban betöltött szerepe,
értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben az időszakban. A médiaszövegek értékelése az üzenet
megbízhatóságának és fontosságának megítélésén, illetve a saját tapasztalatok viszonylatában való
elhelyezésén keresztül zajlik. A média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző,
kritikai gondolkodás. Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internet használatát
segítő képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos részvételhez
szükséges alapismeretek, viselkedési szabályok megismertetése.
A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és médiaismeret
fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített helyzetekben
játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.
3. évfolyam
Éves óraszám: 74 óra

Heti óraszám: 2 óra

Tematikai egységek
1. Kifejezés, képzőművészet. Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek
2. Kifejezés, képzőművészet. Hétköznapi és képzelt figurák
3. Vizuális kommunikáció. Utazások
4. Vizuális kommunikáció. Vizuális hatáskeltés
5. A média társadalmi szerepe, használata. Médiahasználat, élménybefogadás,
élményfeldolgozás. Médiumok a mindennapi környezetben
6. A média kifejezőeszközei
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása
7. A média társadalmi szerepe, használata
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat
8. Tárgy- és környezetkultúra. Mikro- és makrotér

Órakeret
12 óra+3 óra
12 óra+3 óra
10 óra
10 óra+1 óra
2 óra
2 óra
2 óra
8 óra
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9. Tárgy- és környezetkultúra. Tárgyak és használatuk
összesen

9 óra
67 óra+7 óra

Órakeret
Kifejezés, képzőművészet
12óra
Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek
+3 óra
Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok
felismerése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek
felismerése. Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás
Előzetes tudás
használata. Alkotó műfajok, technikák felismerése, műveletek
sorrendjének követése. Anyagismeret.
Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség
fejlesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások
kapcsán.
A tematikai egység Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó
nevelési-fejlesztési képesség fejlesztése.
Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.
céljai
Vizuális ritmusérzék fejlesztése.
A különböző évszakokhoz kapcsolódó természeti változások
ábrázolása közvetlen megfigyelés alapján.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós Magyar nyelv és
és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, vár,
irodalom:
palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és változatos
Olvasmányhoz
méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. grafikusan, kapcsolódó személyes
festve).
élmények felidézése és
megosztása. Műélvezet,
Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás,
humor.
múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználásával
valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama virágos kertje, épített Matematika: Rajz és
környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak szöveg értelmezése: a
(pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal lejátszott történés
(pl. kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás.
visszaidézése; az
elmondott, elolvasott
történés visszaidézése.
Jelértelmezés.
Kulcsfogalmak/fogalmak Nézőpont, ritmus, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés.
Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Tematikai
egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret 12
óra
+3 óra
Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság
Kifejezés, képzőművészet
Hétköznapi és képzelt figurák
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felismerése és használata. Színek érzelemkifejező,
hangulati és díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok
felismerése. Műalkotások csoportosítási módjainak
alkalmazása.
Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az
egyéni színválasztásban. Színdifferenciáló képesség
fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség
A tematikai egység
fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló
nevelési-fejlesztési céljai
képesség fejlesztése. Az aktuális kötelező olvasmányok
kedvenc figuráinak vizuális ábrázolása, vagy kedvenc
sportolóm, példaképem.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról Matematika: mennyiségi
gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc
tulajdonságok,
illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján figurális viszonylatok, becslés,
alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, testi
összehasonlítás.
adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek)
élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció, Magyar nyelv és irodalom:
valós és virtuális játék, információs kártya, „kutatás”) érdekében.
Gondolatok, érzelmek,
vélemények kifejezése.
Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy
Mindennapi konfliktusok
kitalált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek,
feldolgozása drámajátékkal.
állatok, ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás
kompozícióban, a meghatározott célnak (pl. könyv, játék, báb, dráma) Dráma és tánc:
megfelelő méretben és anyagból (pl. festmény, grafika, montázs).
fantáziajátékok.
Figurális alkotás, karakter,
Kulcsfogalmak/fogalmak
élményszerű megjelenítés,
cél, eszköz, méret, anyag,
műfaj, technika, eljárás,
képtárgy.

Vizuális kommunikáció
Órakeret 10
Utazások
óra
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális
Előzetes tudás
jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése.
Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló
és szintetizálóképesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése.
A tematikai egység
Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák
céljai
létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási
képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások (pl. Matematika: Tájékozódás a
Tematikai
egység/Fejlesztési cél
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tapasztalatok és információk rögzítése szöveg és kép (pl. rajz, ábra,
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térben (síkon ábrázolt
térben; szöveges
információk szerint). A
változás kiemelése; az
időbeliség.
Magyar nyelv és irodalom:
Információhordozók.
Látványok verbális
megfogalmazása. Az
időbeliség kifejezésének
nyelvi lehetőségei.
Dráma és tánc: verbális
képességek fejlesztése
játékkal.

Környezetismeret:
változások, folyamatok,
növények, állatok.
Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép,
Kulcsfogalmak/fogalmak
képregény, vizuális sűrítés.

Órakeret 10
óra
+ 1 óra
Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak
szereplői és az ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált
alkotások különbözőségének felismerése. Körvonal és
Előzetes tudás
árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs gesztusok
értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és
megjelenítése.
Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése,
a látottak lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés
szempontjainak bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek
azonosítása, reprodukálása transzformált látványok
létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák
képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai: elképzelt formák megjelenítése. Ábraalkotás képességének
fejlesztése: szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő
és magyarázó rajzok. A síkbeli és térbeli vizuális
megjelenítő, kifejező eszközök adekvát használata vizuális
kommunikációs területen. A megjelenítés, a kifejezés
céljának megfelelő árnyalt vonal, tónus, szín, forma, stb.
Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Vizuális hatáskeltés
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önálló alkalmazása. Közvetlen vizuális jelzések, mimika,
gesztusok értelmezésével a kommunikációs képesség
fejlesztése.
Plakát készítése egy, az iskolában zajló konkrét
sporteseményhez.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény,) számára plakát,
szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes
alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Kapcsolódási pontok
Matematika: Statikus
szituációk,
lényegkiemelés.
Képzeletben történő
mozgatás. Testháló
elképzelése.
Magyar nyelv és
irodalom: kulcsszó
keresés; szövegtömörítés;
hiányos vázlat, táblázat,
ábra kiegészítése a szöveg
alapján.
Plakát, reklám,
szlogen,vizuális
kommunikációs műfaj.

A média társadalmi szerepe,
Tematikai
használata Médiahasználat,
Órakeret 2
egység/Fejlesztési élménybefogadás,
óra
cél
élményfeldolgozás Médiumok a
mindennapi környezetben
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények
Előzetes tudás
felidézése, verbalizálása.
A médiatartalmak közötti választás
tudatosságának fejlesztése. Saját médiaélmények
A tematikai
feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése.
egység nevelésiMédiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását
fejlesztési céljai
segítő kompetenciák fejlesztése. Olvasási készség
és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A saját és a közvetlen környezet médiahasználati
Magyar nyelv és irodalom:
szokásainak (internet, televízió, rádió, videojáték,
Többmondatos összefoglaló szöveg
mobilhasználat, könyv) tanulmányozása, megadott
alkotása olvasmányok tartalmáról,
szempontok (pl. mennyiség, időrend, látogatott helyek, gyűjtött tapasztalatokról,
a kommunikációban résztvevők, műsorok) alapján.
megfigyelésekről.
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A cím és a szöveg kapcsolatának
Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. magyarázata; címadás. Az
televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek,
olvasmányhoz kapcsolódó előzetes
sorozatok) felismerése és beazonosítása saját
ismeretek, személyes élmények,
médiaélmények felidézésén, megjelenítésén (pl.
tapasztalatok felidézése és megosztása.
szerepjáték) és közvetlen példákon keresztül.
Az információk keresése és kezelése.
Különböző információhordozók a
Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok lakóhelyi és az iskolai könyvtárban.
alapján (pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és Hasonlóságok és különbségek
az élmények feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés,
felfedezése különféle irodalmi
szerepjáték).
közlésformákban.
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs,
filmes adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az
olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz
kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl.
rajzzal, montázskészítéssel).

Kulcsfogalmak/fogalmak

Technika, életvitel és gyakorlat:
szabadidős tevékenységek.
Erkölcstan: Kedvenc időtöltésem, ha
egyedül vagyok. Olvasottság.
Olyan szeretnék lenni, mint
Ő/példaképek, hamis életek; álmaim,
fantáziavilágom/menekülés,
realitásérzet.
Az önálló gondolatalkotás szabadsága,
önkifejezés és önbizalom erősítése.
Dráma és tánc:csoportos és egyéni
improvizáció.
Média, televízió, rádió, internet, újság,
videojáték, film, televíziós sorozat,
televíziós műsortípus (hírműsor,
gyermekműsor, tehetségkutató műsor,
valóságshow, ismeretterjesztő műsor,
reklám).

Tematikai
A média kifejezőeszközei
Órakeret
egység/Fejlesztési A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi
2 óra
cél
hatása
A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése,
Előzetes tudás
kifejezése.
Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszövegolvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi
A tematikai
egység nevelési- szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A
fejlesztési céljai médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által
kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése.

Magyar nyelv és
irodalom:Olvasási
A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív és
stratégiák, olvasást megértő
negatív hősök megjelenítésének technikái, különös tekintettel a
folyamatot segítő technikák
mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, környezet/díszlet) és a
ismerete, alkalmazása a
hangokra: (beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak megfelelő
hatékonyabb megértés
médiaszövegeken keresztül.
érdekében: a művek
szerkezeti jellemzőinek
A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín-és
megfigyelése, a tér-idő
időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét
változásainak felismerése.
médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének azonosítása Az események sorrendjének,
különböző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek).
a mesélő személyének
megállapítása.
Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi
A szövegalkotás
szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A médiaszövegek műveleteinek ismerete:
alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi nyelv, hangok)
anyaggyűjtés, címválasztás,
érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, kifejezése.
a lényeges gondolatok
kiválasztása, elrendezése, az
Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű
időrend, a szöveg tagolása
megismerése.
bekezdésekre.
Fogalmazásíráskor a
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális megfelelő nyelvi eszközök
fotó, rövid animációs film) és hangokkal.
alkalmazása.
Erkölcstan: Erkölcs és
erkölcstelenség tapasztalása,
mint példa. Szerepek a
családon, közösségen belül.
A jó-rossz megjelenítése a
művészetben.
Ének-zene: A teljes figyelem
kialakításának fejlesztése.
Hangszín-érzelem,
különböző élethelyzetben
más a hangunk.
Dráma és tánc: A
mese/történet helyszíneinek
és szereplőinek sorba vétele.
A mese/történet
szereplőinek beazonosítása,
illetve viszonyaik
meghatározása.
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Animáció, jelmez, smink,
díszlet, cselekmény, zene,
zaj, zörej, csend, emberi
hang.

Tematikai
A média társadalmi szerepe, használata
egység/Fejlesztési Tájékozódás a világhálón, a virtuális
Órakeret 2 óra
cél
terekben, biztonságos internethasználat
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről,
Előzetes tudás
illetve kockázatokról.
Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés
kialakítása az online környezetben, a virtuális terek használata során.
A tematikai
Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és
egység nevelésikockázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat
fejlesztési céljai
fejlesztése. Az online közösségekben való részvétel kockázatainak,
viselkedési szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online kommunikáció, Magyar nyelv és irodalom:
jellegzetességeinek összehasonlítása meghatározott szempontok (pl. A művek tanulságainak
kapcsolatteremtés, önkifejezés, véleménynyilvánítás) alapján (pl.
értelmezése a saját
szerepjáték keretében). A személyes kommunikáció és az online
szerepünkre, helyzetünkre a
kommunikáció különbségeinek tudatosítása.
mindennapi életünkben,
példa bemutatása, mindezek
Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése,
kifejezése más eszközzel is
internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) különböző (pl. drámajátékok).
formában.
A könyvtár, mint
információs központ, a
Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot
tanulás bázisa, segítője.
eredményező) szabályainak megismerése különböző eszközökkel
Levélírás, levélcímzés.
(pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).
Rövid szöveges üzenetek
megfogalmazása.
Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat
Adatok, információk
lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok böngészése). gyűjtésének, célszerű
elrendezésének módjai.
Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival
beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül.
Erkölcstan: Haver, barát,
társ, csapattag, internetes
Az online közösségekben való viselkedési szabályok,
kapcsolatok.
kommunikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére.
Konfliktusmegoldás, közös
szabályalkotás és annak
elfogadása mint érték.
Baráti társaság összetartó
ereje és a virtuskodás
értéke/bátorság,
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vakmerőség.
Játék, közösségi élet az
interneten.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Környezetismeret: a helyes
önismeret kialakításának
megalapozása.
Személyes kommunikáció,
online kommunikáció,
www, profil, like-jel,
keresőmotor, flash játék.

Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret
Mikro- és makrotér
8 óra
Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése.
Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás,
térszervezés területén. Térkapcsolatok, térbeli
viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása, installációs
és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző
képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai alkotás, konstrukciók létrehozása különböző
anyagokból és célokra. Anyagok és eljárások ismerete;
a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése
a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt
tartásával, a megfelelő anyag- és eszközválasztással.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok Matematika: Tárgyak
szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, díszítettség). tulajdonságainak kiemelése
(analizálás); összehasonlítás,
Megadott célt szolgáló kis tér (pl. lakótér, zsibongó) tervezése a
azonosítás, megkülönböztetés;
kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, tulajdonos gyermeke, osztályokba sorolás. Adott
háziállat), majd a térhez tartozó, kapcsolódó tárgyak némelyikének objektum más nézőpontból.
elkészítse.
Tájékozódás a világ
Ismert funkció (pl. lakás, iskola) saját ötlet alapján elképzelt
mennyiségi viszonyaiban.
változatának megtervezése, elkészítése makettben, az elkészült
makettekből közösen településszerkezet (pl. falu, városrész)
Dráma és tánc:a színház
kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése.
formai elemei, látott
előadásban, illetve
Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi,
alkalmazása saját
ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett
rögtönzésekben.
félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba,
lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus).
Környezetismeret:az
anyagfajták
A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl.
megmunkálhatósága,
Tematikai
egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás
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madárcsicsergés, jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) felhasználásuk.
gyűjtése, s a gyűjtött hanganyag felhasználásával, valós, hangzó
terek létrehozása, megépítése az adott tartalomnak megfelelő anyag Ének-zene: Azonosság,
és méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, vászon).
hasonlóság, variáció
felismerése. Ritmushangszerek,ritmikai
többszólamúság.
Tértervezés, - alkotás,
konstrukció, funkció,
Kulcsfogalmak/fogalmak
szerkezet, térkapcsolat, térbeli
tagolás, település, épület.
Tematikai egység/Fejlesztési Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret 9
cél
Tárgyak és használatuk
óra
Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások
ismerete. A tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása.
Előzetes tudás
Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak
felismerése, csoportosítása.
Régi és mai használati és díszedények megfigyelése,
csoportosítása, összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány,
fotó, rajzi elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és érzelmi
szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való kapcsolatban.
Közvetlen környezetünk tárgyainak, szerkezeteinek
megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata. Redukciós
A tematikai egység nevelésiképesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése felületen
fejlesztési céljai
és térben. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és
alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. A
csomagolás tervezési szempontjainak megismerése és
alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és érzelmi szempontjainak
megismerése. Vizuális ritmusérzék fejlesztése. Különböző
kultúrák iránti nyitottság kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak,
Matematika: tájékozódás az
eszközök összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl.
időben.
épületek, járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet,
ékszer) a hasonló és eltérő vonások elemzése, értelmezése.
Erkölcstan: a múlt és a jelen
életviszonyai közötti
Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet
különbségek.
kiegészítő, játék) a megismert kézműves technikákkal
Dráma és tánc: Kreatív játékok
tárgyakkal,tárgyak nélkül. A
Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, tárgyak használata ismétléssel,
dolog számára, oly módon, hogy a csomagolás formája és
lassítással, gyorsítással stb.
díszítése utaljon a tárgy sajátosságára.
vagy nem rendeltetésszerű
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használatuk.
Tárgyalkotás, tárgytervezés,
díszítés, csomagolás, vizuális
ritmus, díszítés, szerkezet,
felület, stilizálás.

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok
életkornak megfelelő értelmezése.
 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb készítése;
egyszerű tárgyak alkotása.
 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok
használata.
 A szobrászati, festészeti különbségek további differenciálása (pl.
festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult
gondolatok, érzések elmondása az életkornak megfelelően.
 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak
ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk
valóságtartalmának felismerése.
 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat
szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való
részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása,
alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes
tevékenységek megismerése.

Értékelés:
Az életkornak megfelelő felismerhető ábrázolás, érzelemkifejezés és az internetes
ismeretek gyakorlati alkalmazása.
A munkadarab tisztasága, esztétikussága, arányossága.
Térkihasználás, térkitöltés és megfelelő elhelyezés a lapon.
A megismert eszközök helyes és gazdaságos használata.
A tanév során tanult és alkalmazott technikák ismerete, gyakorlati alkalmazása.
Az egyéni fantázia megjelenése az elkészített munkadarabban.
VIZUÁLIS KULTÚRA
4. évfolyam
Éves óraszám: 74 óra
Tematikai egység
1. Kifejezés, képzőművészet

heti óraszám: 2 óra
Órakeret
8 óra +3 óra
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Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek
2. Kifejezés, képzőművészet: Hétköznapi és képzelt figurák
3. Vizuális kommunikáció: Utazások
4. Vizuális kommunikáció: Vizuális hatáskeltés
5. A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás
Médiumok a mindennapi környezetben
6. A média kifejezőeszközei
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása
7. A média társadalmi szerepe, használata
A média működési módja, mediális információforrások
megbízhatósága
8. A média társadalmi szerepe, használata
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos
internethasználat
9. Tárgy- és környezetkultúra: Mikro- és makrotér
10. Tárgy- és környezetkultúra: Tárgyak és használatuk

8 óra
6 óra
8 óra
2 óra
2 óra
3 óra

összesen:

2 óra
14 óra +4 óra
14 óra
67 óra +7 óra

Órakeret
8 óra
+3 óra
Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok
felismerése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek
felismerése. Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás
Előzetes tudás
használata. Alkotó műfajok, technikák felismerése, műveletek
sorrendjének követése. Anyagismeret.
Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség
fejlesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások
kapcsán.
A tematikai egység
Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó
nevelési-fejlesztési
képesség fejlesztése.
céljai
Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.
Vizuális ritmusérzék fejlesztése. . Különböző természeti
formák vizuális ábrázolása az évszakoknak megfelelően.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós Magyar nyelv és
és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, vár,
irodalom: Olvasmányhoz
palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és változatos kapcsolódó személyes
méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. grafikusan, élmények felidézése és
festve, konstruálva, mintázva, installálva).
megosztása. Műélvezet,
humor.
Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás,
múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználásával Matematika: Rajz és
valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama virágos kertje, épített szöveg értelmezése: a
Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Kifejezés, képzőművészet
Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek
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környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak lejátszott történés
(pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal visszaidézése; az
(pl. kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett).
elmondott, elolvasott
történés visszaidézése.
Jelértelmezés.
Kulcsfogalmak/fogalmak Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális
kifejezés.

Kifejezés, képzőművészet
Órakeret
Hétköznapi és képzelt figurák
8 óra
Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság
felismerése és használata. Színek érzelemkifejező,
hangulati és díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok
Előzetes tudás
felismerése. Műalkotások csoportosítási módjainak
alkalmazása.
Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az
egyéni színválasztásban. Színdifferenciáló képesség
A tematikai egység
fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség
nevelési-fejlesztési céljai
fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló
képesség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról Matematika: mennyiségi
gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc
tulajdonságok,
illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján figurális viszonylatok, becslés,
alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, testi
összehasonlítás.
adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek)
élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció, Magyar nyelv és irodalom:
valós és virtuális játék, információs kártya, „kutatás”) érdekében.
Gondolatok, érzelmek,
vélemények kifejezése.
Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy
Mindennapi konfliktusok
kitalált szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek,
feldolgozása drámajátékkal.
állatok, ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás
kompozícióban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, Dráma és tánc:
dráma, hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és anyagból fantáziajátékok.
(pl. festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, gipsz,
talált tárgy, drót).
Figurális alkotás, karakter,
Kulcsfogalmak/fogalmak
élményszerű megjelenítés,
cél, eszköz, méret, anyag,
műfaj, technika, eljárás,
képtárgy.
Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Tematikai

Vizuális kommunikáció

Órakeret
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egység/Fejlesztési cél

Utazások
6 óra
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális
Előzetes tudás
jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése.
Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló
és szintetizálóképesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése.
Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése.
A tematikai egység
Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák
nevelési-fejlesztési
létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási
céljai
képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi,
köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifejezés
árnyaltságának fokozása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások (pl. Matematika: Tájékozódás a
természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat növekedése térben (síkon ábrázolt
és öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, penészedés, árnyék,
térben; szöveges
palacsintasütés, építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, információk szerint). A
vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és információk
változás kiemelése; az
rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű animáció, rajz, ábra, időbeliség.
jel) segítségével.
Magyar nyelv és irodalom:
Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és
Információhordozók.
történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép,
Látványok verbális
képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél (szórakoztatás, megfogalmazása. Az
ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés,
időbeliség kifejezésének
összehasonlítás) érdekében.
nyelvi lehetőségei.
Dráma és tánc: verbális
képességek fejlesztése
játékkal.
Környezetismeret:
változások, folyamatok,
növények, állatok.
Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép,
Kulcsfogalmak/fogalmak
képregény, vizuális sűrítés.

Tematikai
egység/Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Vizuális hatáskeltés
8 óra
Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői
és az ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások
különbözőségének felismerése. Körvonal és árnykép
megjelenítése. Vizuális kommunikációs gesztusok
értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és
megjelenítése.
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Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a
látottak lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés
szempontjainak bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek
azonosítása, reprodukálása transzformált látványok
létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák
képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és
elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése:
nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás
képességének fejlesztése: konvenciókon alapuló,
A tematikai egység
szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és
nevelési-fejlesztési céljai:
magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák
értelmezése és létrehozása, valós vagy elképzelt viszonyok,
kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli vizuális
megjelenítő, kifejező eszközök adekvát használata vizuális
kommunikációs területen. A megjelenítés, a kifejezés
céljának megfelelő árnyalt vonal, tónus, szín, forma, stb.
önálló alkalmazása. Közvetlen vizuális jelzések, mimika,
gesztusok értelmezésével a kommunikációs képesség
fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, jelenség: Matematika: Statikus
„boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös Panna divatbemutatója”,
szituációk,
Búvár Kund légzőkészüléke) számára plakát, szórólap tervezése,
lényegkiemelés.
kivitelezése a betű, kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem,
Képzeletben történő
érdeklődés felkeltése céljából.
mozgatás. Testháló
elképzelése.
Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értelmezése, majd
az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségével a plakát által
Magyar nyelv és
hirdetett dolog népszerűsítése figyelemfelhívó játékkal (pl. akcióval,
irodalom:
pantomimmel, hangot, szöveget is beépítő performansszal).
kulcsszókeresés;
szövegtömörítés;
hiányos vázlat, táblázat,
ábra kiegészítése a
szöveg alapján.
Gesztus, plakát,
reklám,
Kulcsfogalmak/fogalmak
szlogen,vizuális
kommunikációs műfaj.

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

A média társadalmi szerepe,
használata Médiahasználat,
élménybefogadás,
élményfeldolgozás Médiumok a
mindennapi környezetben

Órakeret
2 óra
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Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények
felidézése, verbalizálása.
A médiatartalmak közötti választás
tudatosságának fejlesztése. Saját médiaélmények
A tematikai
feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése.
egység nevelésiMédiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását
fejlesztési céljai
segítő kompetenciák fejlesztése. Olvasási készség
és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A saját és a közvetlen környezet médiahasználati
Magyar nyelv és
szokásainak (internet, televízió, rádió, videojáték,
irodalom:Többmondatos összefoglaló
mobilhasználat, könyv) tanulmányozása, megadott
szöveg alkotása olvasmányok
szempontok (pl. mennyiség, időrend, látogatott helyek, tartalmáról, gyűjtött tapasztalatokról,
a kommunikációban résztvevők, műsorok) alapján.
megfigyelésekről.
A cím és a szöveg kapcsolatának
Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. magyarázata; címadás. Az
televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek,
olvasmányhoz kapcsolódó előzetes
sorozatok) felismerése és beazonosítása saját
ismeretek, személyes élmények,
médiaélmények felidézésén, megjelenítésén (pl.
tapasztalatok felidézése és megosztása.
szerepjáték) és közvetlen példákon keresztül.
Az információk keresése és kezelése.
Különböző információhordozók a
Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok lakóhelyi és az iskolai könyvtárban.
alapján (pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és Hasonlóságok és különbségek
az élmények feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés,
felfedezése különféle irodalmi
szerepjáték).
közlésformákban.
Előzetes tudás

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs,
filmes adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az
olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz
kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl.
rajzzal, montázskészítéssel).

Kulcsfogalmak/fogalmak

Technika, életvitel és gyakorlat:
szabadidős tevékenységek.
Erkölcstan: Kedvenc időtöltésem, ha
egyedül vagyok. Olvasottság.
Olyan szeretnék lenni, mint
Ő/példaképek, hamis életek; álmaim,
fantáziavilágom/menekülés,
realitásérzet.
Az önálló gondolatalkotás szabadsága,
önkifejezés és önbizalom erősítése.
Dráma és tánc:csoportos és egyéni
improvizáció.
Média, televízió, rádió, internet, újság,
videojáték, film, televíziós sorozat,
televíziós műsortípus (hírműsor,
gyermekműsor, tehetségkutató műsor,
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valóságshow, ismeretterjesztő műsor,
reklám).

Tematikai
A média kifejezőeszközei
Órakeret
egység/Fejlesztési A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi
2 óra
cél
hatása
A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése,
Előzetes tudás
kifejezése.
Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszövegolvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi
A tematikai
egység nevelési- szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás.A
fejlesztési céljai médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által
kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése.
Magyar nyelv és
irodalom:Olvasási
A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív és
stratégiák, olvasást megértő
negatív hősök megjelenítésének technikái, különös tekintettel a
folyamatot segítő technikák
mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, környezet/díszlet, világítás, ismerete, alkalmazása a
kameramozgás) és a hangokra: (beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az
hatékonyabb megértés
életkornak megfelelő médiaszövegeken keresztül.
érdekében: a művek
szerkezeti jellemzőinek
A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín-és
megfigyelése, a tér-idő
időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét
változásainak felismerése.
médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének azonosítása Az események sorrendjének,
különböző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek).
a mesélő személyének
megállapítása.
Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi
A szövegalkotás
szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A médiaszövegek műveleteinek ismerete:
alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi nyelv, hangok)
anyaggyűjtés, címválasztás,
érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, kifejezése.
a lényeges gondolatok
kiválasztása, elrendezése, az
Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű
időrend, a szöveg tagolása
megismerése.
bekezdésekre.
Fogalmazásíráskor a
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális megfelelő nyelvi eszközök
fotó, rövid animációs film) és hangokkal.
alkalmazása.
Erkölcstan: Erkölcs és
erkölcstelenség tapasztalása
mint példa. Szerepek a
családon, közösségen belül.
A jó-rossz megjelenítése a
művészetben.
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Ének-zene:A teljes figyelem
kialakításának fejlesztése.
Hangszín-érzelem,
különböző élethelyzetben
más a hangunk.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Dráma és tánc: A
mese/történet helyszíneinek
és szereplőinek sorba vétele.
A mese/történet
szereplőinek beazonosítása,
illetve viszonyaik
meghatározása.
Animáció, jelmez, smink,
díszlet, fény, cselekmény,
vágás, zene, zaj, zörej,
csend, emberi hang.

A média társadalmi szerepe, használata
Órakeret
A média működési módja, mediális
3 óra
információforrások megbízhatósága
A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított
tartalmak. A személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett
Előzetes tudás
kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.
A tematikai egység Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások
nevelési-fejlesztési megbízhatósága megítélésének fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.
Magyar nyelv és
irodalom: Az
A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján
életkornak megfelelő
beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap,
globális,
televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznapokban betöltött információkereső,
szerepéről, funkciójáról.
értelmező és reflektáló
olvasás.
A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-előállítók és a Az információk
fogyasztók/felhasználók.
keresése és kezelése.
Különböző
Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása információhordozók a
a szöveg keletkezésének hátteréről, az alkotó/közlő szándékáról (a
lakóhelyi és az iskolai
korosztálynak megfelelő reklámok, videojátékok, internetes portálok,
könyvtárban.
animációs filmek, filmek segítségével).
Mások véleményének
megértése, elfogadása
Tematikai
egység/Fejlesztési
cél
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Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat előállítók a vita során.
csoportja és a közönség, a médiafogyasztók csoportjai.
Vélemények
összevetése,
A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró,
különbségek és
fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megismerése.
hasonlóságok
megfigyelése,
Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír
felismerése és
témakörről konkrét médiaszövegek alapján.
kritikája.
Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. szövegalkotás)
megadott szempontok (pl. közlő szándéka, célcsoport) alapján.

Erkölcstan: önálló
gondolat vállalása,
véleménynyilvánítás,
mások gondolatai
alapján, építőjellegű
vitakultúra kialakítása;
gondolatszabadsággal
való ismerkedés.

Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) sajátosságaival, a
reklámok megjelenésének változatos helyeivel, formáival. A reklámok
működése (hatáskeltés) néhány fontos eszközének megfigyelése konkrét
reklámok tanulmányozásán keresztül. Reklámkészítés (pl. egyszerű
reklámszövegírás, plakátkészítés, reklámot megjelenítő szerepjáték)
annak érdekében, hogy reflektált viszony alakuljon ki a reklámozás
céljáról és eszközeiről.
Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír,
Kulcsfogalmak/fogalmak hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás,
médiahasználat.

A média társadalmi szerepe, használata
Órakeret
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos
2 óra
internethasználat
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, illetve
Előzetes tudás
kockázatokról.
Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kialakítása
az online környezetben, a virtuális terek használata során.
A tematikai egység
Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és
nevelési-fejlesztési
kockázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az
céljai
online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési
szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.
Tematikai
egység/Fejlesztési
cél

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online
kommunikáció, jellegzetességeinek összehasonlítása
meghatározott szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés,
véleménynyilvánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A
személyes kommunikáció és az online kommunikáció
különbségeinek tudatosítása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom: A
művek tanulságainak
értelmezése a saját
szerepünkre, helyzetünkre a
mindennapi életünkben, példa
bemutatása, mindezek
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kifejezése más eszközzel is
Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése,
(pl. drámajátékok).
internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) különböző A könyvtár mint információs
formában.
központ, a tanulás bázisa,
segítője.
Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot
Levélírás, levélcímzés. Rövid
eredményező) szabályainak megismerése különböző eszközökkel szöveges üzenetek
(pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).
megfogalmazása.
Adatok, információk
Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat
gyűjtésének, célszerű
lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok
elrendezésének módjai.
böngészése).
Erkölcstan: Haver, barát, társ,
Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival
csapattag, internetes
beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül.
kapcsolatok.
Konfliktusmegoldás, közös
Az online közösségekben való viselkedési szabályok,
szabályalkotás és annak
kommunikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére.
elfogadása mint érték.
Baráti társaság összetartó
ereje és a virtuskodás
értéke/bátorság, vakmerőség.
Játék, közösségi élet az
interneten.
Környezetismeret: a helyes
önismeret kialakításának
megalapozása.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail,
mailfiók, profil, like-jel, keresőmotor, flash játék.

Tárgy- és környezetkultúra
Mikro- és makrotér

Órakeret
14 óra
+ 4 óra

Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése.
Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén.
Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása,
installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség
A tematikai egység
fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létrehozása
nevelési-fejlesztési
különböző anyagokból és célokra. Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői
céljai
attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a tárgy rendeltetésének,
használójának szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- és
eszközválasztással. A jeles napokhoz kapcso- lódó használati tárgyak,
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dísztárgyak, képeslapok, sportversenyek-hez kapcsolódó oklevelek,
emléklapok tervezése és készítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok szerint Matematika:Tárgyak
(pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség,
tulajdonságainak
fényviszony).
kiemelése (analizálás);
összehasonlítás,
Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár,
azonosítás,
dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos,
megkülönböztetés;
tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet,
osztályokba sorolás.
szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez tartozó, kapcsolódó tárgyak Adott objektum más
némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, szék, csizma,
nézőpontból.
kanna, tál, lámpa).
Tájékozódás a világ
mennyiségi
Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet alapján viszonyaiban.
elképzelt változatának megtervezése, elkészítése makettben, az elkészült
makettekből közösen településszerkezet (pl. falu, városrész) kialakítása, Dráma és tánc:
egyszerű „terepasztal” megépítése.
a színház formai elemei,
látott előadásban, illetve
Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, ünnepélyes, alkalmazása saját
titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett félelmetes, vidám)
rögtönzésekben.
kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, szoba, lift, állványzat,
zuhanyfülke, labirintus).
Környezetismeret: az
anyagfajták
A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés,
megmunkálhatósága,
jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a gyűjtött
felhasználásuk.
hanganyag felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, megépítése
az adott tartalomnak megfelelő anyag és méretválasztással (pl. karton,
Ének-zene: Azonosság,
fonal, kóc, vászon, fém, vessző, csuhé, agyag, drót, fa).
hasonlóság, variáció
felismerése. Ritmushangszerek, ritmikai
többszólamúság.

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet,
Kulcsfogalmak/fogalmak térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény,
alaprajz.
Tematikai egység/Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tárgy- és környezetkultúra
Órakeret 14 óra
Tárgyak és használatuk
Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete.
A tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés,
díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése,
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csoportosítása.
Régi és mai használati és díszedények megfigyelése,
csoportosítása, összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó,
rajzi elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok
megfogalmazása a tárgyakkal való kapcsolatban. Közvetlen
környezetünk tárgyainak, szerkezeteinek megfigyelése, megadott
szempont szerinti vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése.
A tematikai egység nevelésiKomponálóképesség fejlesztése felületen és térben. A színek
fejlesztési céljai
dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása,
funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. A csomagolás
tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása, a
csomagolás gyakorlati és érzelmi szempontjainak megismerése.
Vizuális ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti
nyitottság kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök Matematika: tájékozódás az
összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek,
időben.
járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló
és eltérő vonások elemzése, értelmezése.
Erkölcstan: a múlt és a jelen
életviszonyai közötti
Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő, különbségek.
játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés,
agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparművészet
Dráma és tánc: Kreatív
felfogásában.
játékok tárgyakkal,tárgyak
nélkül. A tárgyak használata
A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos
ismétléssel, lassítással,
felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző,
gyorsítással stb. vagy nem
hangosító), működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) rendeltetésszerű használatuk.
létrehozása.
Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és
tulajdonosukra utaló díszítése.
Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy,
dolog (pl. ecset, muffin, buszjegy, cipő, csoki, időbelátó készülék,
csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon,
hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a tárgy
sajátosságára.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Tárgyalkotás, tárgytervezés,
díszítés, csomagolás, vizuális
ritmus, díszítés, szerkezet,
felület, stilizálás.
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 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok
életkornak megfelelő értelmezése.
 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és
egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak
alkotása.
 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az
alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyagés eszközhasználata.
 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok,
illetve komponálási módok használata.
 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti
különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép,
csendélet, tájkép).
 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult
gondolatok, érzések elmondására az életkornak megfelelően.
 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak
közötti tudatos választás.
 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak
ismerete.
 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás,
ismeretszerzés) megismerése.
 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának
felismerése.
 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat
szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való
részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása,
alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes
tevékenységek megismerése.

Értékelés:
Az életkornak megfelelő felismerhető ábrázolás, érzelemkifejezés és az internetes
ismeretek gyakorlati alkalmazása.
A munkadarab tisztasága, esztétikussága, arányossága.
Térkihasználás, térkitöltés és megfelelő elhelyezés a lapon.
A megismert eszközök helyes és gazdaságos használata.
A tanév során tanult és alkalmazott technikák ismerete, gyakorlati alkalmazása.
Az egyéni fantázia megjelenése az elkészített munkadarabban.
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
Évfolyam:

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Heti óraszám:

1

1

1

1

Éves óraszám:

37

37

37

37

1. évfolyam
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, hogy a
kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – fejlesztésével a
gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat szerezzen az őt közvetlenül
körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során olyan módszereket sajátítson el,
amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, társadalmi és technikai környezetbe való
beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó munkájában. Támogassa az óvodai játékból az
iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a hatékony és egyre önállóbbá váló tanulását, a
mindennapokban nélkülözhetetlen elemi ismeretek befogadását, a kézügyesség fejlődését szolgáló
játékos tevékenységeket, a tanulás és a munka tiszteletét, megszeretését, a tudás, az alapvető
értékek, a megőrzendő hagyományok megbecsülését. Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni
munkálkodás mellett a csoportmunkában történő, egymást segítő munkavégzés. A szociális és
állampolgári kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, a
családi és iskolai körben vállalható feladatok, valamint a munkamegosztás lehetőségeinek
megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt terület a
célok, feladatok megvalósítása során. A különböző játékok közben szinte észrevétlenül bővül a
szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A mindennapokban elvégzendő munkák során az anyagok
felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások és elemi munkafogások
ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását
szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődését a becslések, mérések, számítások, a síkbeli és
térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a csoportosítások segítik. A kezdetben
mintakövetéssel készített, majd az alkotó fantázia által vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított
munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a
népművészeti alkotások megismerése révén, az esztétikai és művészeti tudatosság és
kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak a világ sokfélesége és nemzeti kulturális
örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelést szolgálja az egyéni
életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a higiénia, és a helyes időbeosztás terén.
Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. A kisebb és
nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek őrzése mellett
a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az ünnepre való
felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A „kezdeményezőképesség
és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés
feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a feladatok megosztása,
részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők mérlegelése, a munkavégzés
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egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) életkornak megfelelő
értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése.
A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek megelőzését
célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű alkalmazása
megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások kialakulását.

Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám:

1 óra

Tematikai egység:

Órakeret:

1. Család, otthon, háztartás

9+1 óra

2.Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16+1 óra
3.Közlekedés

3+1 óra

4. Közösségi munka, közösségi szerepek

5+1 óra

Összesen:

33+4=37 óra

Órakeret
9+1 óra

Tematikai egység

1. Család, otthon, háztartás

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények,
tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok
bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása.
Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai
környezet megismertetése és megismerése során.
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása.

A családkép és a családi otthon képének alakítása.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása.
céljai
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az
iskolatársakkal, felnőttekkel.
Szókincsbővítés.
Az önismeret fejlesztése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

1.1. Élet a családban

Magyar nyelv és
irodalom:szókincsbőví
tés, szövegalkotás,
beszédkultúra,
kommunikáció.

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése.
Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal.
Családi szerepek.
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra.
1.2. Biztonságos otthon
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban.
Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei.
Otthoni balesetek megelőzése.
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, mérgező
vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok
megismerése.
1.3. Családi időbeosztás

Környezetismeret:csalá
d, egészséges életmód,
növényismeret,
évszakok, napszakok,
időjárási tényezők,
lakhelyek, higiéné.

Matematika:tájékozód
ás térben és
időben -időtartam, nap,
napszakok.

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás
megbeszélése, napirend készítése.
Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása,a sport
fontosságának kiemelése, ismertetése, megbeszélése.

Erkölcstan: Én és a
közvetlenebb és tágabb
környezetem,
közösségeim, társaim.

1.4. Tisztaság és rend

Családtagok, családi,
baráti kötődések,
szeretetkapcsolatok, a
környezetnek való
megfelelés szándéka,
beilleszkedés.

Tisztaság és rend a környezetünkben.
Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben
tartása.(tornatermekre,öltözőkre,sporteszközökre is vonatkoztatva)
Alapvető takarítószerek és eszközök használata.
Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete.
Környezetünk tisztán tartása.
Takarékosság energiával, vízzel.
A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása.
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1.5. Táplálkozás
Az egészséges, korszerű táplálkozás
alapelemei.(Beszélgetés,foglalkozás védőnő bevonásával)
Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése.
1.6. Testápolás
Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés,
hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és
anyagai.(Beszélgetés,foglalkozás védőnő bevonásával)
1.7. Célszerű öltözködés
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek
,sportolásnak és ünnepi alkalmaknak megfelelő öltözködés.
Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása.
Szekrényrendezés.
Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése.
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A
növények életfeltételeinek biztosítása.

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség,
háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási
Kulcsfogalmak/ eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep,
egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés,
fogalmak
időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem,
takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.

Órakeret
16+1 óra

Tematikai egység

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az
anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal;
anyagalakítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás;
eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés,
mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

242. oldal

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel),
valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű
ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó)
forrásokban.
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak
megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása
segítséggel.
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az
értékelő elemzésig.
A tematikai egység Kézügyesség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
céljai
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és
környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott
utasítások szerint. A használt eszközök megóvása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés
baleset esetén.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

2.1. Az anyagok

Vizuális
kultúra:vizuális
megjelenítés.

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető
Környezetismeret:anya
tulajdonságaik alapján.
gok, érzékszervek,
érzékelés.
2.2. Képlékeny anyagok, papír, szálas anyagok, textilek alakítása
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, tészta) egyszerű
formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel,
mélyítéssel, mintázással.
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással.
Fűzőlapmunka.

Matematika:Tárgyak
tulajdonságainak
kiemelése;
összehasonlítás,
azonosítás,
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Faanyagok (hurkapálca) megmunkálása tördeléssel, darabolással,
csiszolással.
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak,
sodrat).

megkülönböztetés,
osztályokba sorolás,
halmazképzés.

Tárgyak, alakzatok,
összehasonlítása
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) mérhető
és egyéb kézműves technikák (fűzés).
tulajdonságaik szerint;
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. mérés, becslés.
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből).

Takarékos anyagfelhasználás.
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és
napjainkban. Kézműves alkotások,kiállítások megtekintése pl.a
Diósgyőri Alkotóházban,Ady Endre Műv.és Szab.Központban.
2.3. Építés
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego –
felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló
elképzeléssel.

Magyar nyelv és
irodalom:szövegértés
(egyszerű, rövid
útmutató jellegű
szövegek olvasása,
értelmezése, rövid
szövegben az
események
sorrendjének
felismerése).

Erkölcstan:az alkotó
ember és az épített
világ tisztelete, értékek
óvása.
Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret,
Kulcsfogalmak/ szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag,
sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, anyagtakarékosság,
fogalmak
újrahasznosítás, építmény, építőelem.

Órakeret 3+1 óra

Tematikai egység

3. Közlekedés

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és
óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a
család közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely
közötti közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen
belüli közlekedésről.

A tematikai

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek
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alapjainak kialakítása.
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak
azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek
megismerése és gyakorlása.
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai

Környezetismeret:közlekedési
eszközök.

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése.
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak
értelmezése.
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.
Tanulmányi séta.
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az
úttesten.
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa.

Magyar nyelv és
irodalom:szókincsbővítés,
fogalommagyarázat, képi
jelzések és szóbeli utasítások,
szövegértés (képi, ikonikus
kódok és szövegek
jelentésének egymásra
vonatkoztatása, párosítása).

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai.
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a
járművek közlekedésére.
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és
gyakorlása.
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük.
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési
stratégiák kialakítása.
Helyes magatartás a baleseti helyszínen.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút,
gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla,
forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság,
biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár.
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Órakeret
5+1 óra

Tematikai egység

4. Közösségi munka, közösségi szerepek

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti,
iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és
tapasztalatok.
Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása,
rögzítése.

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen
A tematikai egység környezet alakításában.
nevelési-fejlesztési Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a
céljai
tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása
és végrehajtása.
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra
elemeinek elsajátítása és betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események

Környezetismeret:szok
ások, hagyományok,
jeles napok, családi és
közösségi ünnepek.

Születésnap, névnap, anyák napja megünneplése, az ezekkel
kapcsolatos szokások, hagyományok.
Baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselkedés szabályai.
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő
környezet megteremtése.

Erkölcstan:családi
hagyományok,
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának ünnepek, élmények
feldolgozása, játékok.
elsajátítása.
A tapasztalatok megbeszélése.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

246. oldal

4.2. Iskolai és osztályrendezvények
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,
Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap,
játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek
stb.) előállítása vagy beszerzése.
A biztonságos környezet megteremtése.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések
megfogalmazása.
Jeles napok- foglalkozások az iskolai,vagy Petőfi Könyvtárban.
4.3. A közösségért végzett munka
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének
alakítása.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.
Kulcsfogalmak/ Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program,
dekoráció.
fogalmak

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert
jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges
munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása.

A fejlesztés várt
eredményei a két A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges
évfolyamos ciklus veszélyérzet.
végén
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos
veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű
öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a
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tapasztalatok megfogalmazása.
Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás.
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett
szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek
magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes
használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés
szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes
járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban
történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

Az értékelés szempontjai:
A tanítási órákon aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Kezdeményező képesség és feladatvégzésre vállalkozás, kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás
társakhoz a tevékenységek során. Probléma felismerés, megoldás. Kézügyesség fejlődése, munka
tisztelete. Az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások,
elemi munkafogások ismereteinek elsajátítása, megfelelő szerszám- és eszközhasználat.
A továbbhaladás feltételei:
A tanítási órákon aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. A
munkadarabok megfelelő elkészítése mintakövetéssel majd önállóan, szükség esetén kevés
segítséggel. Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi
megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. Képlékeny anyagok, papír,
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faanyagok, textilek alakítása. Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés,
problémamegoldás. A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának
megértése.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása. Példák ismerete az egészséges, korszerű
táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
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Technika, életvitel és gyakorlat
2. évfolyam

Heti óraszám:

1 óra

Éves óraszám: 37 óra

Tematikai egység:

Órakeret:

1.Család, otthon, háztartás

9+1 óra

2.Tárgyi kultúra , technológiák, termelés 16+1 óra
3. Közlekedés

3+1 óra

4.Közösségi munka, közösségi szerepek

5+1 óra

Összesen:

33+4=37 óra

Órakeret9
+1 óra

Tematikai egység

1. Család, otthon, háztartás

Előzetes tudás

Élmények, tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és
rokonok bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása.
Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai
környezet megismertetése és megismerése során.
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása.

A családkép és a családi otthon képének alakítása.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása.
céljai
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az
iskolatársakkal, felnőttekkel.
Szókincsbővítés.
Az önismeret fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
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1.1. Élet a családban
Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése.
Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal.
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Magyar nyelv és
irodalom:szókincsbőví
tés, szövegalkotás,
beszédkultúra,
kommunikáció.

Családi fotók gyűjtése,bemutatása.
Családi szerepek.
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra.
1.2. Biztonságos otthon
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban.
Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei.

Környezetismeret:csalá
d, egészséges életmód,
növényismeret,
évszakok, napszakok,
időjárási tényezők,
lakhelyek, higiéné.

Otthoni balesetek megelőzése.
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak,
tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve
mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok
megismerése.

Matematika:tájékozód
ás térben és
időben -időtartam, nap,
napszakok.

1.3. Családi időbeosztás
Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás
megbeszélése, napirend készítése.
Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása,a
sportolás fontosságának ismertetése, megbeszélése.
Rajzos programajánlat készítése.
1.4. Tisztaság és rend
Tisztaság és rend a környezetünkben.
Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben
tartása (tornatermekre,öltözőkre,sporteszközökre is vonatkoztatva)
Alapvető takarítószerek és eszközök használata.
Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete.
Környezetünk tisztán tartása.
Takarékosság energiával, vízzel.
A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása.

Erkölcstan: Én és a
közvetlenebb és tágabb
környezetem,
közösségeim, társaim.
Családtagok, családi,
baráti kötődések,
szeretetkapcsolatok, a
környezetnek való
megfelelés szándéka,
beilleszkedés.
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1.5. Táplálkozás
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei.
Étrend összeállítása képek válogatásával.
Foglalkozás védőnő bevonásával.
Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése.
1.6. Testápolás
Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés,
hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai.
Betegség megelőzés,egészség megőrzése-beszélgetés védőnő
bevonásával.
1.7. Célszerű öltözködés
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi
alkalmaknak megfelelő öltözködés.
Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása.
Szekrényrendezés.
Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése.
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A
növények életfeltételeinek biztosítása.
Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás.
Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség,
háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási
Kulcsfogalmak/ eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep,
egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés,
fogalmak
időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem,
takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.

Órakeret
16+1 óra

Tematikai egység

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az
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anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal;
anyagalakítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás;
eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés,
mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.
Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel),
valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű
ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó)
forrásokban.
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak
megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása
segítséggel.
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az
értékelő elemzésig.
A tematikai egység Kézügyesség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
céljai
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és
környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott
utasítások szerint. A használt eszközök megóvása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés
baleset esetén.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

2.1. Az anyagok

Vizuális
kultúra:vizuális
megjelenítés.

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető
Környezetismeret:anya
tulajdonságaik alapján.
gok, érzékszervek,
2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, érzékelés.
textilek alakítása
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta)
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egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel,
hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással.

Matematika:Tárgyak
tulajdonságainak
kiemelése;
összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés,
osztályokba sorolás,
halmazképzés.

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással.
Fűzőlapmunka.
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel,
darabolással, csiszolással.
Fémhuzal alakítása hajlítással.
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak,
sodrat).
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése)
és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés).

Tárgyak, alakzatok,
összehasonlítása
mérhető
tulajdonságaik szerint;
mérés, becslés.

Gombfelvarrás.

Magyar nyelv és
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. irodalom:szövegértés
(egyszerű, rövid
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból
útmutató jellegű
stb.)
szövegek olvasása,
értelmezése, rövid
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak.
szövegben az
események
Takarékos anyagfelhasználás.
sorrendjének
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és
felismerése).
napjainkban.
Kézműves alkotások megtekintése pl.az Ady E.Kult.és
Szab.Központban,Diósgyőri Kézműves Alkotóházban.
2.3. Építés
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő,
Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve
önálló elképzeléssel.

Erkölcstan:az alkotó
ember és az épített
világ tisztelete, értékek
óvása.

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret,
Kulcsfogalmak/ szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag,
sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés,
fogalmak
anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem.

Tematikai egység

3. Közlekedés

Órakeret3 óra
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Előzetes tudás
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Közlekedés és óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési
környezetben; a család közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a
lakóhely közötti közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a
településen belüli közlekedésről.
A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek
alapjainak kialakítása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak
azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek
megismerése és gyakorlása.
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai

Környezetismeret:közlekedési
eszközök.

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése.
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak
értelmezése.
Tanulmányi séta.
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az
úttesten.
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a
rendőri karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős
jelzőtáblák ismerete.
3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai.
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a
járművek közlekedésére.
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és
gyakorlása.
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük.
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési

Magyar nyelv és
irodalom:szókincsbővítés,
fogalommagyarázat, képi
jelzések és szóbeli utasítások,
szövegértés (képi, ikonikus
kódok és szövegek
jelentésének egymásra
vonatkoztatása, párosítása).
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stratégiák kialakítása.
Helyes magatartás a baleseti helyszínen.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút,
gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla,
forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság,
biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár.

Órakeret
7 óra

Tematikai egység

4. Közösségi munka, közösségi szerepek

Előzetes tudás

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett
élmények és tapasztalatok.

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása,
rögzítése.
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen
A tematikai egység környezet alakításában.
nevelési-fejlesztési Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a
tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása
céljai
és végrehajtása.
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra
elemeinek elsajátítása és betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események
Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel
kapcsolatos szokások, hagyományok.
Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való
viselkedés szabályai.
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő
környezet megteremtése.
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának
elsajátítása.
A tapasztalatok megbeszélése.

Környezetismeret:szok
ások, hagyományok,
jeles napok, családi és
közösségi ünnepek.
Erkölcstan:családi
hagyományok,
ünnepek, élmények
feldolgozása, játékok.
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4.2. Iskolai és osztályrendezvények
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,
Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap,
játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek
stb.) előállítása vagy beszerzése.
A biztonságos környezet megteremtése.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések
megfogalmazása.
Jeles napok,hagyományok-könyvtári foglalkozás a helyi és a Petőfi
Könyvtárban.
4.3. A közösségért végzett munka
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének
alakítása.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.

256. oldal
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Kulcsfogalmak/
fogalmak
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Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program,
dekoráció.

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert
jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges
munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges
veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos
veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű
öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a
tapasztalatok megfogalmazása.
A fejlesztés várt
Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás.
eredményei a két
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett
évfolyamos ciklus
szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
végén
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek
magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes
használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés
szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes
járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban
történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

Az értékelés szempontjai:
A tanítási órákon aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Kezdeményező képesség és feladatvégzésre vállalkozás, kölcsönös odafigyelés , alkalmazkodás
társakhoz a tevékenységek során. Probléma felismerés, megoldás. Kézügyesség fejlődése, munka
tisztelete. Az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások,
elemi munkafogások ismereteinek elsajátítása, megfelelő szerszám- és eszközhasználat. Az
anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása a
szabályok, előírások és a kapott utasítások szerint.
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A továbbhaladás feltételei:
A tanítási órákon aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. A
munkadarabok megfelelő elkészítése mintakövetéssel majd önállóan, szükség esetén kevés
segítséggel. Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi
megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. Képlékeny anyagok, papír,
faanyagok, textilek alakítása. Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és
környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasítások szerint.
Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás. A család szerepének,
időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása. Példák ismerete az egészséges, korszerű
táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.

Technika, életvitel és gyakorlat

Heti óraszám:

1 óra

Éves óraszám: 37 óra

Tematikai egység

Órakeret

1.Család, otthon , háztartás

7+1 óra

2.Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 15+1 óra
3.Közlekedési ismeretek

5+1 óra

4Közösségi munka,közösségi szerepek

6+1 óra

Összesen:

33+4=37 óra

3. évfolyam
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a
kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak megfelelő
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szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A mindennapok
gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a kézügyesség és az
alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és munkavégzésére kapnak
ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az erkölcsi értékekből, a megőrzendő
szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar kultúrából. A tevékenységek közbeni
magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez megalapozza az emberek közötti
kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult illemszabályainak elsajátítását. Az
önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási módszerek alkalmazását igényli, amelyekhez
az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is szükséges. Javarészt még bemutatás utáni
mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de egyre önállóban, a saját műveleti sorrendet is
követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a mozgáskoordináció, a testtartás, az erőkifejtés
továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a szerkezet, a funkció és az esztétikum összefüggései
is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a helyes munkafogások és a célszerű, balesetmentes
szerszámhasználat betartása. A folytatódó népi tárgyalkotó tevékenységek a már megismert
anyagok felhasználását, a művészi kifejezés sokféleségét tükrözik. A szókincs bővítése és a
szaknyelvi elemek használata továbbra is játékos keretek közt történik. Mindeközben a műszaki
rajzi ismeretek megalapozása is elkezdődik.
Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és közösségi
munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre határozottabb
fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása.
A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű alkalmazása
után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a biztonságos közlekedés
magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik.
A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműködési készség
és a csoport koherencia fejlődését szolgálja.

Tematikai egység

1. Család, otthon, háztartás

Órakeret
7+1 óra

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és
tevékenységeinek szerepéről.
Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete.
Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete.
Előzetes tudás

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai
közösségben.
Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt
természetátalakító munkák alapvető ismerete.
Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel
kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása.
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Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás,
udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése
(önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való
segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben.
Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk
elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal
történő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a
vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás

Környezetismeret:csal
ád, rokonság,
hétköznapok és
ünnepi alkalmak,
emberi test,
egészséges életmód.

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben
történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása.
Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás.
1.2. Családi ünnepek
Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok.
Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése.
Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája.
1.3. Gazdálkodás a háztartásban

Magyar nyelv és
irodalom:szövegértés,
szövegalkotás,
szaknyelv használata,
beszédkultúra,
kommunikáció.

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási
cikkekkel.

1.4. Egészségünk
Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban.
Megelőzés, kármentesítés.
Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos
segélyhívás szabályai.
Szituációs játékok.
1.5. Önismeret
Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor.
Önellenőrzés, hibák javítása.

Matematika:probléma
megoldás,számok,
alapműveletek,
becslés.

Erkölcstan: egészség
és környezeti hatások,
önismeret, felelősség,
példakép,
kapcsolatépítés,
kapcsolattartás.
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1.6. A háztartásban használt vegyszerek
A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek,
kozmetikumok, festékek, ragasztók) használati utasításainak
tanulmányozása.
Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák
gyűjtése, ismertetése.

Kulcsfogalmak
/ fogalmak

Tematikai egység

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás,
költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás,
segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer,
használati utasítás, egészség.

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Órakeret
15+1 óra

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű
felhasználása.
Előzetes tudás

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel.
Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása.
Természetes anyagok felismerése.
Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált
anyagokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok
megfogalmazása, rögzítése.
Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a
szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből
származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra.
A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági
kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek
ismerete.
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos
használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő
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erőkifejtés képességének fejlesztése.
Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a
takarékosságra.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival

Környezetismeret:any
agi tulajdonságok.

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással.
Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai.
2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása
Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna,
hímzőcérna, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, pelenkaöltés),
díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, laposöltés, keresztöltés),
hímzések gyakorlása.

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása.
Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok
készítése természetes anyagok, papír, textil, fonal, illetve maradékvagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta vagy rajz
alapján.
Tetszőleges tárgy készítése újrahasznosítható anyagból.
A munkahely célszerű rendjének fenntartása.
Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása,
tárolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben,
segítségnyújtás.

Matematika:mérés,
becslés.

Vizuális
kultúra:rajzeszközök
használata,
Erkölcstan:Szellemi
termékek az
emberiség
szolgálatában.
A tudás hatalma.
A világ megismerése.
Tárgyaink világa.
A világ öröksége.

2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata
A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert
egyszerű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási
cikkek azonosítása.
Gyűjtőmunka.

Kulcsfogalmak
/ fogalmak

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai
tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta,
körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset,
segítségnyújtás.
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Órakeret 5+1 óra

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalmazása.
Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben.
Előzetes tudás

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táblák,
lámpák, útburkolati jelek ismerete.
Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi
közlekedésben.
A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési
magatartás és szokások megszilárdítása.
A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok
ismerete.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés a biztonságra.
A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az
elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása.
A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása,
eszközeinek megismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek
Tanulmányi séta
A gyalogos közlekedés szabályai,
lakott területen és lakott területen
kívüli közlekedés. A gyalogos
közlekedés elsőbbségi helyzetei.
Kapcsolatfelvétel a helyi rendőrség
munkatársával-előadás szervezése
(Diósgyőri őrs)
3.2. Kerékpározási alapismeretek
Közlekedés lakó-pihenőövezetben,
kerékpárúton. Az úttest részei.
Útburkolati jelek.
Kerékpárosok és gyalogosok
viszonya a közösen használt

Magyar nyelv és irodalom:beszédértés,
szaknyelvhasználat, szövegértés,piktogramok.

Környezetismeret:lakóhelyismeret, térképismeret.

Erkölcstan:közlekedési morál, udvariasság,
kommunikáció.
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területeken.
IKT-s eszközök igénybevétele -oktató
filmek stb.
Foglalkozás szervezése a helyi
rendőrség munkatársának
bevonásával.
3.3. Közösségi közlekedés és morál a
tömegközlekedésben
Viselkedési normák a közlekedési
környezetben.
Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási
szándék jelzése.
Balesetmentes, fegyelmezett
viselkedés a helyi közlekedési
járműveken.
Szituációs játékok.
3.4. Közlekedési eszközök, környezetés egészségtudatos közlekedés
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés
eszközei.
Közlekedési környezetünk
veszélyforrásai: figyelmetlenségből,
szabályok be nem tartásából fakadó
balesetveszély, levegőszennyezés.
Egészségünk és a gyalogos, ill.
kerékpáros közlekedés közötti
kapcsolat.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék,
alul- és felüljáró, útburkolati jel, közösségi
(tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közlekedés,
kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, biztonsági
szabály, udvariassági szabály.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

265. oldal

Tematikai egység

Órakeret
6+1 óra

4. Közösségi munka, közösségi szerepek

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett
élmények és gyakorlati tapasztalatok.
Előzetes tudás

Néhány szokás, hagyomány ismerete.
A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása.
Kulturált ünneplés.
Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése.
A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása.
Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésének
természetes és megőrzendő szokásként való kezelése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folyamatos
kommunikáció, egyeztetés.
Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb
végrehajtására.
A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése.
Munkavégzés egyénileg és csapatban.
A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elemzése, s
ezek megszívlelése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

4.1. Iskolai és osztályrendezvények

Környezetismeret:szokások,
hagyományok, jeles napok,
családi és közösségi
ünnepek.

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,
Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap,
játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos
tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek
stb.) előállítása vagy beszerzése.
A biztonságos környezet megteremtése.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések

Magyar nyelv és irodalom:
szövegalkotás, egyszerű
tipográfiai eszközök
használata.
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Erkölcstan:hagyományok,
szokások, ünnepek,
élmények feldolgozása.

4.2. A közösségért végzett munka
A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése.
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének
alakítása.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep.

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák
– elsajátítása és begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás
érvényesülése tárgyalkotáskor).

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a
tapasztalatok megfogalmazása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes
használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű
alkalmazása.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
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Az értékelés szempontjai:
A tanítási órákon aktív részvétel , önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Kezdeményező képesség és feladatvégzésre vállalkozás, alkotó fantázia által vezérelt önálló
munkavégzés , kölcsönös odafigyelés,alkalmazkodás társakhoz a tevékenységek során. Probléma
felismerés, megoldás. Kézügyesség fejlődése, munka tisztelete. Az anyagok felhasználásához ,
feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások, elemi munkafogások ismereteinek
elsajátítása, megfelelő, biztonságos szerszám- és eszközhasználat. Az anyagok, az energia, az idő
célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a
kapott utasítások szerint. Gyűjtőmunka készítése.
A továbbhaladás feltételei:
A tanítási órákon aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. A
természetes anyagok vizsgálata egyszerű, fizikai módon (tapintás, szaglás, mérlegelés, csiszolás,
szögbeütés, nyírás, vágás). A tárgyak készítésekor az anyagok, eszközök és szerszámok
balesetmentes használata, biztonságos munkavégzésre törekvés.
Az elméleti és a manuális tevékenykedés közben mintakövetéssel, kevés segítséggel, majd önálló
kreatív gondolati és gyakorlati cselekvéssel készítsen maketteket, modelleket.
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása
a szabályok, előírások és a kapott utasítások szerint.
Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás. A család szerepének,
időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása. A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos
közösségi közlekedési magatartás és szokások ismerete. A közös értékek, szokások, hagyományok
őrzése.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

268. oldal

Technika, életvitel és gyakorlat
4. évfolyam

Heti óraszám

1 óra

Éves óraszám 37 óra

Tematikai egység

Órakeret

1.Család, otthon, háztartás

7+1 óra

2.Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 15+1 óra
3. Közlekedési ismeretek

5+1óra

4.Közösségi munka,közösségi szerepek

6+1 óra

Összesen:

33+4=37 óra

Tematikai egység

1. Család, otthon, háztartás

Órakeret
7+1 óra

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és
tevékenységeinek szerepéről.
Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete.
Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete.
Előzetes tudás

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai
közösségben.
Természeti, társadalmi és technikai környezetünk és a megtapasztalt
természetátalakító munkák alapvető ismerete.
Információszerzés a problémák megoldására irányuló tevékenységekkel
kapcsolatban, és a kapott információk felhasználása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése.
Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás,
udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése
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(önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való
segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben.
Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk
elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal
történő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a
vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás

Környezetismeret:csal
ád, rokonság,
hétköznapok és
ünnepi alkalmak,
emberi test,
egészséges életmód.

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben
történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása.
Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés.
Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege
elkészítése.
Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás.
1.2. Családi ünnepek
Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok.
Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése.

Magyar nyelv és
irodalom:szövegértés,
szövegalkotás,
szaknyelv használata,
beszédkultúra,
kommunikáció.

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája.
1.3. Gazdálkodás a háztartásban
Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási
cikkekkel.

Matematika:probléma
megoldás,számok,
alapműveletek,
becslés.

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása.
1.4. Egészségünk
Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek
elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási
műveletek)
.Foglalkozás védőnő vagy iskolaorvos bevonásával.
Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban.
Megelőzés, kármentesítés.
Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek.
Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos

Erkölcstan: egészség
és környezeti hatások,
önismeret, felelősség,
példakép,
kapcsolatépítés,
kapcsolattartás.
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segélyhívás szabályai.
Szituációs játékok.
1.5. Önismeret
Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor.
Önellenőrzés, hibák javítása.
1.6. A háztartásban használt vegyszerek
A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek,
kozmetikumok, festékek, ragasztók) használati utasításainak
tanulmányozása.
Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák
gyűjtése, ismertetése.

Kulcsfogalmak
/ fogalmak

Tematikai egység

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás,
költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás,
segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer,
használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás.

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Órakeret
15+1 óra

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű
felhasználása.
Előzetes tudás

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel.
Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása.
Természetes anyagok felismerése.
Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált
anyagokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok
megfogalmazása, rögzítése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a
szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése.
A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből
származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
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biztonságra.
A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági
kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek
ismerete.
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos
használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő
erőkifejtés képességének fejlesztése.
Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a
takarékosságra.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival

Környezetismeret:any
agi tulajdonságok.

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással.
Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai.
2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása
Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna,
hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés,
pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, keresztöltés),
hímzések gyakorlása.
Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával.

Matematika:mérés,
becslés, szerkesztés.

Vizuális
kultúra:rajzeszközök
használata, épületek
jellemzői.

Textilek készítése fonalból szövéssel.
Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok
készítése természetes anyagok, papír, textil, fonal, illetve maradékvagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta vagy rajz
alapján.

Erkölcstan:Szellemi
termékek az
emberiség
szolgálatában.

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása.

A tudás hatalma.

Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy A világ megismerése.
konstrukciós játékok (pl. faépítő, Lego) felhasználásával minta, kép,
Tárgyaink világa.
illetve rajz alapján.
A munkahely célszerű rendjének fenntartása.
Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása,
tárolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben,
segítségnyújtás.
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel

A világ öröksége.
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Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása.
Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal).
Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése.
2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata
A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert
egyszerű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási
cikkek azonosítása.
Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók.
Technikatörténeti érdekességek.
IKT-s eszközök használatával ismeretterjesztő tananyagok,filmek
bemutatása a témához kapcsolódva.

Kulcsfogalmak
/ fogalmak

Tematikai egység

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai
tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta,
körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset,
segítségnyújtás.

3. Közlekedés

Órakeret
5+1 óra

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalmazása.
Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben.
Előzetes tudás

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táblák,
lámpák, útburkolati jelek ismerete.
Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi
közlekedésben.
A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési
magatartás és szokások megszilárdítása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok
ismerete.
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés a biztonságra.
A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az
elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása.
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A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás
forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton.
A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása,
eszközeinek megismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek

Magyar nyelv és
irodalom:beszédértés,
szaknyelvhasználat,
szövegértés,piktogramok.

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott
területen kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés
elsőbbségi helyzetei.
Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok,
hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós
játékok – faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési
szituációk megjelenítéséhez.
3.2. Kerékpározási alapismeretek
A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota,
kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök.
Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A
kerékpárút közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok –
elsőbbséget jelző táblák, veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az
úttest részei. Útburkolati jelek.
Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt
területeken.
Előadás szervezése a helyi rendőrség munkatársának
bevonásával.(Diósgyőri őrs)

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben
Viselkedési normák a közlekedési környezetben.
Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése.

Környezetismeret:lakóhelyismeret,
térképismeret.

Erkölcstan:közlekedési morál,
udvariasság, kommunikáció.
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Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési
járműveken.
3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos
közlekedés
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei.
Közlekedési környezetünk veszélyforrásai:
figyelmetlenségből, szabályok be nem tartásából fakadó
balesetveszély, levegőszennyezés.
Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés
közötti kapcsolat.

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljáró,
útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közlekedés,
Kulcsfogalmak/
kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, bekanyarodás, károsanyagfogalmak
kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, biztonsági szabály, udvariassági
szabály.

Tematikai egység

4. Közösségi munka, közösségi szerepek

Órakeret
6+1 óra

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett
élmények és gyakorlati tapasztalatok.
Előzetes tudás

Néhány szokás, hagyomány ismerete.
A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása.
Kulturált ünneplés.
Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése.
A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésének
természetes és megőrzendő szokásként való kezelése.
Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folyamatos
kommunikáció, egyeztetés.
Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb
végrehajtására.
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A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése.
Munkavégzés egyénileg és csapatban.
A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elemzése, s
ezek megszívlelése.

Ismeretek/fejlesztési
követelmények
4.1. Iskolai és
osztályrendezvények
Iskolai és osztályrendezvények
(pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,
Anyák napja, Gyermeknap,
osztálykirándulás, sportnap,
játszódélután, nemzeti ünnepek)
előkészítése. A helyszín
berendezésével, az ünneplés
lebonyolításával kapcsolatos
tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó,
programfüzet díszletek, jelmezek
stb.) előállítása vagy beszerzése.
A biztonságos környezet
megteremtése.
A közös tapasztalatok
megbeszélése, az átélt érzések
megfogalmazása.
Jeles napok-könyvtári foglalkozás
a helyi iskolai vagy a Petőfi
Könyvtárban.
4.2. A közösségért végzett munka
A közösségi tér alakítása:
teremdekoráció, faliújság
készítése.
Az iskola esztétikus, harmonikus
külső és belső környezetének
alakítása.
A munka megszervezése,
lebonyolítása, értékelése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak

Kapcsolódási pontok

Környezetismeret:szokások, hagyományok, jeles napok,
családi és közösségi ünnepek.
Magyar nyelv és irodalom: szövegalkotás, egyszerű
tipográfiai eszközök használata.
Erkölcstan:hagyományok, szokások, ünnepek, élmények
feldolgozása.

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep,
munkaszervezés, programszervezés.
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Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási
praktikák – elsajátítása és begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló
hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a
tapasztalatok megfogalmazása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes
használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos
készségszintű alkalmazása.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

Az értékelés szempontjai:
A tanítási órákon aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Kezdeményező képesség és feladatvégzésre vállalkozás, alkotó fantázia által vezérelt önálló
munkavégzés, kölcsönös odafigyelés alkalmazkodás társakhoz a tevékenységek során. Probléma
felismerés, megoldás. Kézügyesség fejlődése, munka tisztelete. Az anyagok felhasználásához,
feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások, elemi munkafogások ismereteinek
elsajátítása, megfelelő, biztonságos szerszám- és eszközhasználat. Hasznos tárgyak készítése
önálló tervezéssel, kivitelezéssel, az anyagok átalakíthatóság, a szerkezet és funkció, a kivitelezés
esztétikuma és használhatósága közötti összefüggés megértése. Az anyagok, az energia, az idő
célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a
kapott utasítások szerint. Gyűjtőmunka készítése.
A továbbhaladás feltételei:
A tanítási órákon aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A természetes anyagok vizsgálata egyszerű, fizikai módon (tapintás, szaglás, mérlegelés, csiszolás,
szögbeütés, nyírás, vágás). A tárgyak készítésekor az anyagok, eszközök és szerszámok
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balesetmentes használata, biztonságos munkavégzésre törekvés. Műszaki rajzi alapismeretek
elsajátítása.
Az elméleti és a manuális tevékenykedés közben mintakövetéssel, kevés segítséggel, majd önálló
kreatív gondolati és gyakorlati cselekvéssel készítsen maketteket, modelleket.
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása
a szabályok, előírások és a kapott utasítások szerint.
Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás. A család szerepének,
időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása. A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos
közösségi közlekedési magatartás és szokások ismerete. A közös értékek, szokások, hagyományok
őrzése.
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Angol nyelv
Adaptálva az Oxford University Press alapján

4. évfolyam
A 4. évfolyamon az idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív
kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a
nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való
játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a
tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran
használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és
önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából. A
sportiskolai osztály tanulói számára különösen fontos, hogy idegen nyelven is tudjanak helyesen
kommunikálni, hiszen sporttevékenységeik során gyakran juthatnak el nemzetközi versenyekre,
találkozhatnak különböző országok sportolóival.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanulók
életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és kihívást jelentő
tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk megértéséhez támaszkodnak a
világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt
annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az
idegen nyelv elsajátítása is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során
történik, amelyekben a verbális és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a
nyelvtanulás kezdetén különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a
beszédhelyzet értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő szakaszában
a tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet
visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával
párhuzamosan.
Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott
szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során a tanulók
megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a
későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.
Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy
hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a
kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi
kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az esztétikaiművészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való kapcsolódása. Az
anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a
nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális
kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek felfedezése segíti a tanulókat
abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás
során alkalmazott, a tanulók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak
a tanulók szociális érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori
sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek
részt változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja a
tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal ösztönzi, hogy
a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket idegen
nyelvi teljesítményük értékelése útján.
Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen összehangolhatók a NATban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök táblázatban megjelölt kapcsolódási
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pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol sikeresen megvalósítható a tantárgyakon
átívelő - akár közös projektek keretében történő -tanulás.
A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fontosságú,
hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlélet. Ennek a
szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel mind a tananyagok, taneszközök
kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek megtervezésében, valamint a tanórák
megszervezésében és megvalósításában.
A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási
környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag
berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az
infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is érdekesebbé, motiválóbbá
teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az életkori
sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson.

A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű
tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid
szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű
párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot.

Értékelés
A nyelvoktatás kezdetén nagyon lényeges szempont, hogy a gyermek kedvét és lelkesedését ne
törje le szigorú, csak a tökéletességet elfogadó értékelés. Ugyanakkor reális képet kell kapnunk arról,
hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy alapkészség területén, milyen mértékig
sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott
követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a
motivációját.
Az Oxford University Press tananyagaihoz készített tanári kézikönyvek tartalmi és módszertani
segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási folyamat különböző szakaszaihoz ellenőrző
feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak: vagy a kézikönyv függelékeként, vagy különálló,
ingyenes füzetben. Ezek mindegyike korlátlan számban fénymásolható. Fontos, azonban, hogy a
tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy alapkészség
mindegyikében mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és a hanganyag mindegyik fejezetben
többféle lehetőséget nyújt a tanulói teljesítmény értékelésére.

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának elvi szempontja
A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek,
használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv
elsajátítását.
 A tankönyv az alsó tagozatos angol nyelvi tanterv követelményeit legalább 90%-ban fedje.
 A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz.
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4. évfolyam
Évi óraszám: 74
Heti óraszám: 2
Tankönyv: Happy Street 1 New Edition

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

Hello Polly.
How are you?
Hi!

Hello Greg.
Fine, thanks.
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye!
See you tomorrow.

Goodbye.
Bye!
See you tomorrow.

Bemutatkozás, bemutatás: What's your name?
My name is Jack.
This is Greg.
Köszönet:

I'm Polly.
Hello.
Hi!

Thanks.
Thank you.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Tetszés, nem tetszés

Do you like it?
Do you like bananas?

I like it. I don’t like it.
Yes, I do. / No, I don’t.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása
Információkérés,
információadás:

Tudás, nemtudás:

b) Fogalomkörök:

What is it? What's this?
Who is this?
What colour is it?
Is it a car?
What is it? What's this?
Have you got a ball?
Has she got a bag?
Is there…?
Do you want some toast?
What is it?

It’s a …/ That’s a…
This is…
Blue.
Yes, it is. / No, it isn't.
It’s a …/ That’s a…
Yes, I have. / No, I haven't.
Yes, she has. / No, she hasn't.
Yes, there is. / No there isn't.
Yes, please.
I know. / I don’t know.
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Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
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Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Jelenidejűség

be – present forms

there is / there are –
present forms
Imperative

I’m young.
Are you tall? Yes, I am.
I’m not short.
There’s a.… There are…
Listen! Stop the helicopter!

Képesség kifejezése

Expressing ability

Birtoklás kifejezése

Possessive adjectives my friend, your name, his/her
bag
Whose?
Whose hat is this?
Possessive …'s
It's Polly’s jumper..
have got – present
I’ve got two friends.
forms
I haven’t got a dog.
Have you got a kite? Yes, I
have.
She’s got long brown hair.

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

Where?

Can you do this?
Yes, I can. / No, I can't.

here, there, left, right
in, on, under, …
Where’s the cake? It’s on the
table.

Singular/plural
Can I have six apples, please?
forms of nouns
Can you find my sunglasses?
How many?
Cardinal numbers 1- one, two, three, …
20
Méret, szín

What colour?

What colour is it?
It’s red, blue, …
It’s big, small, long, ...

Logikai viszonyok

Linking words

and / or / but

Szövegösszetartó
eszközök

Demonstrative
pronouns
Personal pronouns
Articles

this / that / these / those
I, you, he, she, it, we, they
a, an, the
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c) Témakörök
Témakör
Én, az én világom.

Kapcsolódási pont
Környezetismeret: együttélés

8 óra+1 óra
Én és a családom. Családtagok bemutatása.
8 óra+1 óra

Környezetismeret: együttélés a családban.

Otthonom, szűkebb környezetem, kedvenc játékaim,
kedvenc állataim.
12 óra+1 óra

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben.

Iskola, tárgyak a tanteremben, osztálytársak.
8 óra+1 óra

Környezetismeret: iskolai környezet., barátok.
Matematika: halmazok.

Étkezés, néhány élelmiszer neve és leírása, kérés,
kínálás.
8 óra+1 óra

Környezetismeret: az ember megismerése,:
élelmiszer, étrend, étkezés.

Öltözködés, ruhadarabok, kedvenc ruháim.
8 óra+1 óra

Környezetismeret; technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges életmód, öltözködés.
Matematika: halmazok.

Sport, mozgás, szabadidő.
Sportágak, sportági szaknyelv, sporttörténet
15 óra+1 óra

Testnevelés és sport: mozgásos játékok.

Összefoglalás, ismétlés, dolgozatírás /10%/

Szabadon felhasználható óra: 7 óra
Összesen: 67+7 óra=74 óra

A fejlesztés célja
A továbbhaladás feltételei:
Hallott szöveg értése
A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetést.
A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott,
rövid és egyszerű tanári utasításokat.
Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és
kijelentéseket.
Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes ezekből a
lehetséges tartalomra következtetni.
Szóbeli interakció
A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben.
Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel
támogatva.
Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre
egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról.
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Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
Összefüggő beszéd
A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.
Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél
röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva.
A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására.
Olvasott szöveg értése
A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás közötti
különbségeket.
Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes
felolvasására.
Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.
Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.
Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét.
Íráskészség
A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás közötti különbségeket.
A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét.
Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, mondatokat.
Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
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Erkölcstan helyi tanterve, Ének-zene helyi tanterve1

1

Az Erkölcstan tantárgy és az Ének-zene tantárgy helyi tanterve a Pedagógiai Program 4. sz. mellékletének 4.1. pontja
alatt található.
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II.3 TESTNEVELÉS ÉS SPORT
A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1–4. évfolyamán a
tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció és kreativitás hármas egységét jeleníti meg a
döntő többségében játékos vagy játékos jellegű, koordinációfejlesztő foglalkozások során. Erre a
hármas egységre alapozva biztosítja az életkori sajátosságoknak megfelelő konkrét műveleti
gondolkodás fejlesztését, valamint kialakítja a tanulók biomechanikailag helyes testtartását.
A testnevelés és a sport tantárgy kiemelten fejleszti a tanulók megfigyelési, gondolkodási, térbeli
tájékozódási képességeit. Ebben az életszakaszban kitüntetett szerepet kell kapnia az alapvető
természetes mozgáskészségek fejlesztésének, melyek fejlesztése a mozgások végrehajtásán
túlmenően azok változatos, sokrétű és tudatos tanulásával, alkalmazásával valósulhat meg.
Beemeli a tantárgyközi tartalmak, kompetenciák és fejlesztési feladatok (pl. az anyanyelvi
kommunikáció, a matematikai kompetencia, a környezeti nevelés) keretében megalapozott
készségek, fogalmak egységeit. Elfogadó, ugyanakkor követelményeket támasztó, következetes
nevelési környezetet biztosító légkört teremt, ahol a gyermekek aktív, felfedező, velük született
képességei megerősödnek.
A testnevelésórai motoros tartalmak eszközként jelennek meg abban az értelemben, hogy az
elsajátítandó egészséges életviteli ismeretek az életkori sajátosságok figyelembevételével
változatos, örömteli és a motivációt erősítő mozgásos feladatok végrehajtása során a gyermek
személyiségnek épülését szolgálják. Az egyén életminősége szempontjából legfontosabb
eredményként az aktív, felfedező tanulás szemlélete és a pszichés jóllét észrevétlenül épül be a
tanulók hétköznapi életviteli szokásaiba, megteremtve ezzel egy jól szocializált személy
társadalomba való beilleszkedését.
A jövőorientált testnevelés a játékos, mozgásos cselekvések során folyamatos
problémamegoldással szembesíti a gyerekeket. Ezáltal kérdések formájában azonosíthatóak a
számukra ismeretlen vagy kevésbé ismert szituációk, hiszen a kisiskolást a helyes megoldás
kézzelfogható, konkrét kipróbálása, és nem az absztrakt „fejben” történő megoldása motiválja.
Éppen ezért az egyik legalkalmasabb módszer a mozgással tanulás, hiszen segítségével minden
helyzet azonnal kipróbálható és az eredmény azonnal kiértékelhető.
A fenti szemlélethez illeszkedő mozgásos tevékenységek megválasztásában hangsúlyosan jelennek
meg: a bizalmat, az együttműködést, a kreativitást, a fantáziát, az érzékszervi működést, a
figyelemkoncentrációt, az emlékezetet és a térérzékelést fejlesztő játékok, játékos feladatok. A
tanulóközpontú személyiségfejlesztést úgy oldja meg, hogy a tanulók tanulják meg követni és
folyamatosan fejleszteni saját fittségi állapotukat. A játékos pedagógiai helyzetetekre, mozgásos
cselekvésekre áthelyezett hangsúly biztosítja, hogy a tanulók érzelmileg és értelmileg pozitív,
aktív, kiegyensúlyozott személyiséggé fejlődhessenek, miközben szabad teret kapnak az alapvető
mozgásformák örömteli szabályainak elsajátításához.
Összességben tehát a sportiskolai képzés alsó tagozatán az órák döntő többségében a tanulók
motoros készségeit, mozgástanulási képességeit (ügyesség, koordináció, mozgásátállítás) játékos
és játékos jellegű feladatmegoldásokban fejlesztjük, és kisebb arányban helyezzük a hangsúlyt a
célzott kondicionális képességek speciális jelleggel történő fejlesztésére (aerob állóképesség, erő).
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1. évfolyam
1. Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés
2.1.Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek. Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás
és játék
2.2Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
3.1. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
3.2. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
4.1. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
4.2. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
5.1. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
technikai és taktikai feladatmegoldásokban. Motoros
képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
5.2. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
technikai és taktikai feladatmegoldásaiban. Motoros
képességfejlesztés: fittség és versenyzés
6. Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdő
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
7. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és
úszó gyakorlatokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
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Folyamatos

Órakeret 29+1 óra

Órakeret 10+1 óra

Órakeret 20+1 óra

Órakeret 10+1 óra

Órakeret 29+1 óra
Órakeret 10+1 óra

Órakeret 25+2 óra

Órakeret 10+1óra

Órakeret 8+1 óra

Órakeret 15+2 óra

8. Iskolánra jellemző külön követelmények. Síoktatás.

Órakeret 7 óra

Összesen

185 óra

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

2. Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés

Folyamatos

A jövőorientált egészségtudatos életvitel ismereteinek és
gyakorlatainak megalapozása. A testi és lelki egészségért való
személyes felelősség megalapozása. A biomechanikailag helyes
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testtartás fontosságának felismertetése és a gerincvédelmi gyakorlatok
napi, szokásrendszerű végrehajtása. Az önreflexió alapjainak a
megteremtése a test- és térérzékelés fejlesztése által.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó
számolás, térbeli
gyakorlatok. Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az
tájékozódás,
interaktív relaxáció gyakorlatai. Lábboltozat-erősítő gyakorlatok.
összehasonlítások.
Mély hátizomzat, az oldal és a has izomzatának erősítését és a törzs
stabilizációját fejlesztő gyakorlatok.
Környezetismeret:
testünk,
Helyes és cselekvésbiztos technikai végrehajtás a testtartásjavító
életműködéseink, az
gimnasztikai sorok, a statikus és dinamikus törzsizom-erősítő
emberi szervezet.
gyakorlatok és a lábboltozat-erősítő gyakorlatok egyéni, páros,
csoportos végrehajtása során.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
Ismeretek:
környezetkultúra,
A biomechanikailag helyes testtartás fontossága. A helyes
vizuális
talpnyomat és a „lúdtalp” lenyomata közti különbség. A
kommunikáció.
biomechanikailag helyes testtartás, lábboltozatot és törzsizomzatot
alakító, erősítő gyakorlatok.
A gerincoszlop formája. Preventív jellegű gyakorlatok.
Személyiségfejlesztés:
Relaxációs alapelemek sajátélmény-szinten. Felelősség kialakítása a
saját és mások egészsége iránt.
Annak elfogadása, hogy a mozgás segíti a szervezet
teljesítőképességének javulását és a biomechanikailag helyes
testtartás kialakulását. A javuló teljesítmény útjának azonosítása az
egészség érdekében.
Gerinctorna, lábtorna és relaxációs gyakorlat, biomechanikailag helyes
Kulcsfogalmak testtartás, feszítés, nyújtás, erősítés, ernyesztés, lazítás, önreflexió,
önkontroll, önismeret.

Tematikai egység

2.2.Természetes hely- és helyzetváltoztató,
manipulatív alapkészségek
Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és játék

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
29+1 óra

Az alapvető mozgáskészségek cselekvésbiztos végrehajtása,
alkalmazása játék közben és játékos jellegű feladatokban. A
természetes mozgásminták változatos körülmények közötti, stabil
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végrehajtása. Kreatív, alkotó rövid mozgássorok tervezése,
végrehajtása eszköz nélkül és eszközökkel, egyéni, páros és csoportos
megoldásokban is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: térbeli
Járások, futások, oldalazások, szökdelések, ugrások, lendítések és
tájékozódás,
körzések, hajlítások és nyújtások, fordítások és fordulatok, tolások
síkidomok.
és húzások, emelések és hordások, függés- és lengésgyakorlatok,
egyensúlygyakorlatok, gurulások, átfordulások, támaszok, dobások
Környezetismeret:
(gurítások) és elkapások, rúgások, labdaátvételek lábbal,
tájékozódási
labdavezetések kézzel, ütések testrésszel és eszközzel.
alapismeretek.
Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások:
Különböző haladási módok az ütközések elkerülésével.
Megindulások és megállások;irány- és sebességváltással különböző
mozgásútvonalakon. Akadályok leküzdése; dalra, énekre, zenére;
utánzó mozgással feladatok végrehajtása. Feladatok végrehajtása
ugrással és szökdeléssel, biztonságos talajra érkezéssel.
Zenés ritmusgyakorlatok. Szabadtéri akadálypályák.
Lendítések és körzések:
Testrészekkel; testhelyzetekben; irányokban; tempóban; ritmusban;
mozdulatok végrehajtása változatos környezeti feltételek mellett is.
Hajlítások és nyújtások, fordítások és fordulatok:
Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása
szimmetrikusan, aszimmetrikusan; önállóan, utasításra. Fordítások
és fordulatok végrehajtása helyes technikai kivitelezés mellett.
Tolások és húzások:
Toló és húzó mozdulatok végrehajtására testrészekkel és
eszközökkel. Nagyobb tömegű eszközök húzása és tolása fokozódó
erőkifejtéssel. Közös egyensúlyi helyzet kialakítása.
Emelések és hordások, függés- és lengésgyakorlatok:
Biztonságos társemelések és társhordások kivitelezése. Különböző
eszközök emelése és hordása az ízületi- és gerincvédelem
alapelveinek megfelelően. Cselekvésbiztos mozgás mászókötélen,
bordásfalon, alacsonygyűrűn, egyéb játszótéri eszközökön.
Egyensúlygyakorlatok:
Előre meghatározott feladatok végrehajtása különböző testrészeken
és testhelyzetekben. Szimmetrikus és aszimmetrikus helyzetek;
közös súlypont megtalálása a feladatok végrehajtása során.
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Különböző formájú és súlyú eszközök egyensúlyban tartása.
Gurulások, átfordulások, támaszok:
Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben (testsúlymozgatások,
támlázás). Haladás kéztámaszos helyzetekben. Csúszás, kúszás,
mászás, átbújás; talicskázás cselekvésbiztos végrehajtása.
Dobások (gurítások) és elkapások:
Labdagörgetések, labdaterelések, gurítások és dobások változatos
körülmények között. Távolságra; célra történő, pontos
feladatkivitelezés. Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák
elkapása.
Rúgások, labdaátvételek lábbal: labdás koordináció. Labdaérzékelő
gyakorlatok helyben és járás közben: előre, hátra, oldalra.
Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel. Álló, guruló labda
rúgása, guruló labda megállítása. Labdakontroll és labdavezetéses
gyakorlatok, rúgások célra.
Labdavezetések kézzel, ütések testrésszel és eszközzel:
Labdaérzékelő gyakorlatok, labdavezetés, átadások. Célra és kapura
lövések, labdapattintások; labdavezetés. Puha labda és léggömb
ütése.
Ismeretek:
Mozgáskoncepciók:
A térbeli tudatosság elemei: elhelyezkedés a térben;mozgásirány;a
mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvonala;a
mozgás kiterjedése.
Az energiabefektetés tudatosságának elemei: idő, sebesség;
erőkifejtés; lefutás, ritmus.
Kapcsolatok, kapcsolódások
elemei:testrészekkel;eszközzel/eszközökkel és/vagy
társsal/társakkal, szerekkel.
Feladat-végrehajtási formák:
Foglalkoztatás jellege szerint: egyéni, páros, csoportos végrehajtás
(utánzással és tükörképben is), alkotó, kreatív egyéni és kooperatív,
páros, csoportos végrehajtás, szerepjátékok, szabályjátékok és
feladatjátékok, népi játékok, egyszerű sportjáték-előkészítő kis
játékok.
A mozgásműveltségi tartalmakon keresztül a különböző
mozgáskoncepciók és foglalkoztatási formák ismerete, értelmezése,
alkalmazása.
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SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Saját erősségek és gyengeségek felismerése. A versenyszituáció és a
pozitív vagy negatív feszültség kapcsolata, felismerése. A mozgás,
játék és a feszültséglevezetés kapcsolata.
A teljesítmény és kezdeményezés örömének megélése. Bizalom
önmagában, osztálytársaiban és a tanárban. Hatékony részvétel az
egyéni, páros és kooperatív játékok végrehajtásában.
Élmény, esélyegyenlőség, mozgáskoncepció, biztonság, hely- és
Kulcsfogalmak helyzetváltoztató, manipulatív mozgás, eszközhasználat, szabálytudat és
alkalmazkodás, önismeret, önértékelés.

Tematikai egység

2.3.Természetes hely- és helyzetváltoztató,
manipulatív alapkészségek
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés

Órakeret10+1
óra

Előzetes tudás
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgások
változatos körülmények közötti, helyes technikai kivitelezése nehezített
A tematikai
körülmények között. A kondicionális képességek fejlesztéséhez
egység nevelésiszükséges változatos mozgássorok, feladatok, játékok megismertetése.
fejlesztési céljai
Alkotó, egyéni és csoportos kooperatív képességfejlesztő (rövid)
gyakorlatok tervezése, kivitelezése, alkalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség: Az alapvető hely-, és helyzetváltoztató,
Matematika: térbeli
manipulatív mozgásformák (lásd mozgáskészség, mozgástanulás tájékozódás, síkidomok.
alapkészségek).
Környezetismeret:
A kondicionális képességek fejlesztése során az alapvető
tájékozódási
mozgáskészségek cselekvésbiztos és helyes technikai
alapismeretek.
kivitelezése, végrehajtása.
Ismeretek:
Nyugalmi pulzus, terheléses pulzus, megnyugvás, légzés,
szapora légzés, izomfáradtság.
Az állóképesség-fejlesztés, mozgásintenzitás, pulzus, és az
időtartam kapcsolata. Tapasztalatok és megfelelő gyakorlat a
pulzus mérésében. Minden nap az iskolán kívül is (otthon,
játszótéren) legalább 30 percet kell aktívan játszani.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Kitartás, önkontroll, szabálykövetés, kellemetlen érzések.
Saját erősségek és gyengeségek kritikus szemlélése a motoros
feladatok végrehajtása során. Egyéni fejlődési zónák figyelembe
vétele. Önálló célkitűzések. Hajlandóság a mozgásos
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tevékenységek végrehajtása során kialakult belső érzések
felismerésére, megosztására.
Állóképesség, mozdulatgyorsaság, reakcióidő, reakciógyorsaság,
Kulcsfogalmak
nyugalmi pulzus, pihenő, önreflexió, önkontroll, önismeret.

Tematikai egység

3.1. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék

Órakeret
20+1 óra

Előzetes tudás
A mozgáskoordináció fejlesztésével a helyes térérzékelés kialakítása,
alkalmazása a torna mozgásanyagának felhasználásával. A tornaelemek
esztétikus végrehajtása, helyes testtartásra törekvés a feladatok
A tematikai
végrehajtása közben, „tornászos” járás. A pozitív megerősítés, a
egység nevelésihibajavítás, a segítségadás elfogadásának megszokottá válása. A
fejlesztési céljai
gyermektáncok tanulása közben a magyar népi kultúra iránti
érdeklődés felkeltése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
Guruló átfordulások előre és hátra különböző kiinduló helyzetekből számfogalom a százas
különböző érkezési helyzetekbe. Spárga, híd, tarkóállás, fejállás,
számkörben;
kézállást előkészítő rávezető gyakorlatok /bordásfal/. Fellendülés
műveletek
kézállásba, zsugor fejállás, emelés fejállásba nyújtott lábbal, fejen
értelmezése;
átfordulási kísérletek segítővel, a tanult elemekből összeállított
geometria, mérés,
talajgyakorlat bemutatása. Egyensúlyozó járások padon és alacsony testek.
gerendán, járások, lépések, fordulatok gerendán, hintalépés,
homorított leugrás, gyűrűn alaplendület. Egyensúlygyakorlatok
természetes akadályokon. Lefüggés, 2-3 részes svédszekrényen
függőleges repülés, átguggolás.
Kéztámasszal a test szélességi tengelye körül forgó mozgások
biztonságos végrehajtása. Páros lábról magasabb helyre felugrás.
Rendezett mozgás magasabb helyről történő leugrás közben. Stabil
egyensúlyi helyzetet kialakítása. Billenő mozgások elsajátítása.
Igény az esztétikus, szép mozgásra.
Ismeretek:
Egyensúly- (gerenda) és függés- (gyűrű) gyakorlatoknál a térbeli
érzékelés fontossága. Nekifutás sebességének helyes megválasztása
a sikeres elrugaszkodás (dobbantás) érdekében. Helyes testtartás
fontossága kézállásnál. Helyes kéz és fej helyzet fejállásnál.
A preventív gyakorlatok ismerete és alkalmazása. Az ugródeszka
helyes (sportágspecifikus) használatának ismerete.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
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A helyes testtartást ismerete és alkalmazása a „tornaórákon”. A
testnevelés és „tornaóra” fogalmának megkülönböztetése.
Sérülésveszélyes helyzetek elkerülése, illetve felelősség mások testi
épségével szemben. Fájdalom elviselése, fájdalom tűrése. A saját
teljesítőképesség határának átlépése.
Gurulás, fellendülés, egyensúly- és függésgyakorlat, gyakorlatkapcsolat,
Kulcsfogalmak tornászos testtartás és járás, esztétikus gyakorlatbemutatás, önkontroll,
fájdalom- és tűréshatár, regenerálódás, határozottság.
3.2. Természetes mozgásformák a torna jellegű
Órakeret
Tematikai egység
feladatmegoldásokban
10+1 óra
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
Előzetes tudás
A tematikai egység Az esztétikus mozgás, táncos, tornászos testtartás további javítása. A
nevelési-fejlesztési megismert tánctípusok, stílusok körének bővítése. Ismeretek bővítése
az adott versenysportágak hazai és nemzetközi sikereiről.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
Játékos feladatok a test-, mozgás- és helyzetérzék fejlesztésére
számfogalom a százas
párokban. Az elsajátított tornaelemek bemutatása versenyszerűen. A számkörben;
torna mozgásanyagából összeállított, 3-4 elemet tartalmazó
műveletek
gyakorlat bemutatása versenyhelyzetben. Talajtorna elemek
értelmezése;
összekapcsolása zenére. Egyszerű sportági szabályok a versenyeken. geometria, mérés,
Sportági (technikai) alapismeretek az életkori sajátosságoknak
testek.
megfelelően.
Környezetismeret: az
A megtanult, elsajátított tornaelemek versenyhelyzetben történő
élő természet
bemutatása. A tanult elemekből összeállított gyakorlatot tudja
alapismeretei.
tudásának megfelelően versenyen bemutatni.
Ének-zene: magyar
Ismeretek:
népi mondókák, népi
A segítségnyújtás megfelelő technikája. Pontos ismeret a gyakorlat
gyermekjátékok,
technikájáról, a végrehajtás módjáról a biztonságos segítségnyújtás
improvizáció.
érdekében.
A segítségnyújtás fontossága. Versenyhelyzetben a hibázás
szituációjának kezelése, gyors hibajavítás, a gyakorlat folytatása.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Felelősség, önkontroll, szabálykövetés, szabályok betartása,
szabályok alkotása, bizalom, önbizalom, stresszkezelés.
A segítségnyújtás felismerésének felelőssége a saját és a társak
biztonsága érdekében. Hatékony, a képességeknek megfelelő
részvétel a csapat- és egyéni versenyeken, házi versenyeken.
Önbizalom, bizalom a csapattársakban.
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Tematikai egység
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Versenygyakorlat, versenyszabály, csapatszellem, bizalom, önkontroll.

4.1. Természetes mozgásformák az atlétikajellegű
feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék

Órakeret
29+1 óra

Előzetes tudás
A Kölyökatlétika mozgásanyagának megszerettetése minden
tanulóval. Játékos, élményorientált, fejlődésközpontú
A tematikai egység koordinációfejlesztés. Az élményszerű, tudatos tanulási folyamat
nevelési-fejlesztési megtapasztalása. Az alapvető mozgáskészségek gyakorlása javuló
mozgáspontossággal, energiabefektetéssel (gazdaságossággal),
céljai
változó körülmények között, atlétikai jelleggel. Az atlétikai jellegű
alapmozgások pontosságra törekvő, változatos gyakorlása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
Az alapvető hely-, és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
számfogalom a százas
(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
számkörben;
műveletek
Futógyakorlatok helyes technikai végrehajtása egyenletes vagy
értelmezése;
változó sebességgel, különböző irányokba, különböző
geometria, mérés,
lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok
testek.
felett. Ugró- és szökdelőgyakorlatok helyes technikai végrehajtása
egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal, páros és egy
lábon, különböző síkokban. Dinamikus rendszerelméleti gyakorlási
módszerek. A lökő, hajító és vetőmozgások megismertetése
célbadobással. A mozdulat és reakciógyorsaság, szem-kéz, szem-láb
koordináció, továbbá az egyensúlyozás (dinamikus, statikus)
fejlesztésének hangsúlyozása.
Ismeretek:
Az állórajthoz kapcsolódó vezényszavak. Különböző indulási
módok az állórajtnál. A Kölyökatlétika eszközkészletének az
ismerete. Az energiabefektetés tudatosságának összetevői. A
dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi szabályok, idő- és
távolságmérés, atlétikai eszközök elnevezései. Járás és futás közti
különbség. A hajítás és a lökés közti különbség. Játék és játékos
jellegű atlétikai feladatok.
A Kölyökatlétika eszközeivel változatos pályák tervezése. A
vezényszavak szakszerű használata játékos helyzetekben. Távolságés időmérés a megfelelő eszközök pontos és szakszerű
használatával.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Testtudat, önértékelés, önbecsülés, gondolkodás, motiváció,
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érzelem- és feszültségszabályozás, öröm.
A tudatos tanulási folyamat során az önértékelés erősödése és annak
megtapasztalása, hogy a sokoldalú atlétikai jellegű mozgások az
egészség, a fokozatos fejlődés és a sportági specializáció
előfeltételei.
Elugrás, felugrás, dobás, lökés, hajítás, vetés, egyenletes tempó,
Kulcsfogalmak ritmusváltás, magas térdlendítéses és saroklendítéses futás, repülési fázis,
talajra érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, karlendítés.

Tematikai egység

4.2. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés

Órakeret
10+1 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység A Kölyökatlétika eszközkészleténekszakszerű és élményközpontú
nevelési-fejlesztési felhasználása a kondicionális képességek fejlesztésében.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
számfogalom a százas
(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
számkörben;
műveletek
A Kölyökatlétika versenyszámaihoz kapcsolódó mozgásformák
értelmezése;
helyes technikai és biztonságos végrehajtása.
geometria, mérés,
testek.
Ismeretek:
A koordinációs létra használata gyorsaság- és állóképességfejlesztésben. A váltóbot átadásának legegyszerűbb módja. A
Kölyökatlétika versenyszámainak ismerete.
A Kölyökatlétika versenyszámai alapján, saját pályák tervezése társ
vagy tanári segítséggel.
Személyiség:
Egészséges versenyszellem, csapatmunka, saját teljesítmény,
értékelés.
Belsővé válik a versenyszituációkban való részvétel, és nem a külső
motiváció az elsődleges. Társas személyiségfejlesztő gyakorlatok. A
saját és mások teljesítménye és erőfeszítése által elért eredmény
öröme. A siker és kudarc együttes megélése.
Koordinációs létra, váltóbot, gyorsaság, állóképesség, szivacsgerely, bója,
Kulcsfogalmak
gátak.
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Tematikai egység

5.1. Természetes mozgásformák a sportjátékok
alapvető technikai és taktikai feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
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Órakeret
25+2 óra

Előzetes tudás
A játékkészség alapjainak megalapozása, sokoldalú alapozó jellegű
játékos motorikus és szellemi képzés. Az alapvető labdás és labda
A tematikai
nélküli technikai elemek elsajátítása. A labdás ügyesség magas szintű
egység nevelésifejlesztése.
fejlesztési céljai
Az élményorientált, egyenlő esélyű játékhelyzetek megélése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Technika, életvitel és
Alapvető manipulatív motoros készségek: labda elfogása kézzel,
gyakorlat: anyagok és
labda megállítása, átvétele lábbal, labda elrúgása, labda dobása egy
alakításuk.
és két kézzel, dobás talajról és felugrással, labdavezetés (kézzel és
lábbal), támadási és védekezési alaphelyzet, alapmozgás,
Művészetek; vizuális
helyezkedés, cselezések, sáncolás, elzárás.
kultúra: vizuális
kommunikáció.
Mondoni módszer alkalmazása. Állandó és változó környezeti
feltételek mellett labdavezetés, labdamegállítás, elfogás és
továbbítás. Előre meghatározott és egyénileg improvizált feladatok a
labdával, célba és különböző távolságra dobás álló helyzetből és
mozgás közben is. Üres területre helyezkedés. Kapura lövések
labdarúgásban és szivacskézilabdában. Kosárra dobási kísérletek
alacsony gyűrűre. Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások
léggömbbel, puha labdával.
Ismeretek:
A sportjátékokra jellemző, alapvető dobás- és rúgástechnikák
lényeges mozzanatai. Alapvető helyezkedési formák a játéktéren
(támadás, védekezés alapjai).
A labdarúgás, kézilabdázás, kosárlabdázás alaphelyzeteinek
alkalmazása. Az alapvető labdás és labda nélküli technikai elemek
megfelelő helyzetben történő kiválasztása. Az egyszerű cselezési
lehetőségek értelmezése.
Személyiség:
A sportjátékokhoz szükséges, személyes és szociális kompetenciák
alapjai (társas kapcsolatok), továbbá az együttműködés mint a
sikeres csapatmunka kulcsa.
Érdeklődés, motiváltság a labdajátékok és a labdás gyakorlatok
iránt. Az egyéni versenyek és a csapatjátékok közötti különbségek
átélése.
Labdavezetés, dobás, rúgás, cselezés, fegyelem, együttműködés,
Kulcsfogalmak
játékfeladat, játékszabály,helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés,
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támadás.

Tematikai egység

5.2. Természetes mozgásformák a sportjátékok
alapvető technikai és taktikai feladatmegoldásaiban
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés

Órakeret
10+1 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység A különféle technikai elemek összekapcsolása és játékhelyzetekben
nevelési-fejlesztési történő helyes alkalmazása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Technika, életvitel és
A motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és játék
gyakorlat: anyagok és
mozgásműveltség tartalmának versenyhelyzetekben történő
alakításuk.
alkalmazása.
Művészetek; vizuális
Az elsajátított technikai elemek végrehajtása a szabályok
kultúra: vizuális
betartásával (folyamatos játék labdával).
kommunikáció.
Ismeretek:
A sportszerjáték alapvető játékszabályai, alapvető technikai eleme és
egyszerű taktikai megoldásai.
Labdarúgás: a kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása
játékban. Szivacskézilabda: játékszabályainak alkalmazása a
játékban. Minikosárlabda, miniröplabda, illetve egyéb
sportjátékszabályok ismerete. Támadó és védekező szerepek
kisjátékok közben.
Személyiség:
A verseny- és játékszabályok betartása, becsületes játék (fair play),
győzelem-vereség.
Az egészséges versenyszellem kialakulása, a csapatban való játék
által a mások iránt érzett felelősség, a vereség, kudarc elviselésének
képessége, a győzelem helyes megélése.
Összjáték, egyszerű technikai elem és szabály, győztes, vesztes, öröm, fair
Kulcsfogalmak
play.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelési-

6. Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdő
feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
Az esést előkészítő feladatok során az esés helyes technikai
végrehajtása fontosságának tudatosítása a balesetmegelőzés

Órakeret
10+1 óra
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szempontjából. Az önszabályozás, önkontroll képességének fejlesztése
az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlása közben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Környezetismeret:
Társtolások és -húzások különböző kiindulóhelyzetből a test
testünk,
különböző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel. Páros és
életműködéseink.
csoportos kötélhúzások különböző kiindulóhelyzetekből. Esések és
tompításaik előre, hátra, oldalra.Dinamikus rendszerelméleti
gyakorlási módszerek alkalmazása.
fejlesztési céljai

Az alapvető mozgáskészségek cselekvésbiztos használata a küzdő
jellegű játékokban és játékos jellegű feladatokban.
Ismeretek:
A mozgásos feladatok végrehajtásának kulcselemei, a küzdés
baleset-megelőzési és szabályrendszere. Küzdőjátékok, játékok
páros, csoportos együttműködést feltételező, erőfejlesztő
tartalommal.
A mozgásos elemek helyes technikai végrehajtásának fontossága a
baleset-megelőzés szempontjából.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Önkontroll, önreflexió, akaratgátlás, szabályok betartása, fegyelem.
Annak tudatosítása a tanuló, hogy a játék segíti a feszültség
levezetésében. Annak felismerése és megfogalmazása saját
szavakkal, hogy mi okozza a legnagyobb feszültséget és örömöt a
küzdő feladatok végrehajtása során.
Kulcsfogalmak Önkontroll, küzdés, tompítás, esés, erőbedobás.

Tematikai egység

7. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot
kialakító és úszó gyakorlatokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék

Órakeret15+2
óra

Előzetes tudás
Alkalmazkodás az új közegben történő gyakorláshoz. A szükséges
magatartási és balesetvédelmi szabályrendszer kialakítása és betartása.
A tanulók vízben történő biztonságos tájékozódása, vízbiztonságának és
vízszeretetének megalapozása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Művészetek; vizuális
Járások, futások a vízben, merülési gyakorlatok, vízbe ugrások, kultúra: tárgy- és
sikló és lebegési gyakorlatok, levegővétel elsajátítása,
környezetkultúra.
légzésszabályozást segítő gyakorlatok; ismerkedés a
mélyvízzel.
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

298. oldal

A mozgásműveltségi tartalmaknál felsorolt gyakorlatok
élményközpontú, az életkori és fejlettségi szintnek megfelelő
végrehajtása.
Ismeretek:
Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos
életvédelmi tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek
ismerete, játékos úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi
csapatjátékok eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabda-jellegű
labdás játékok, egyéb játékok különféle eszközökkel.A víz
ellenállását kihasználva futóiskolai gyakorlatok.
Az uszoda használatához kötődő baleset- és életvédelmi
szabályok maximális betartása.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Önbizalom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben
mozgással kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi
alkalmazkodás.
Az önbizalom és a mások iránti bizalom kialakulása, egy másik
közeg által okozott kellemes érzések során.
Csúszásveszély, lebegés, kartempó, levegővétel, lábtempó, siklás,
Kulcsfogalmak
gyorsúszás, hátúszás, krallozás, mélyvíz.

A tanuló képes a helyes és cselekvésbiztos technikai végrehajtásra a
testtartásjavító gimnasztikai sorok, a statikus és dinamikus törzsizomerősítő gyakorlatok és a lábboltozat-erősítő gyakorlatok egyéni, páros,
csoportos végrehajtása során. Azonosítani tudja a biomechanikailag
helyes testtartás kulcselemeit. A tanuló ismeri a gerincoszlop formáját.
Felismeri a különbséget az egészséges lábnyom és a „lúdtalp” között.
Ismeri a preventív jellegű gyakorlatokat.
Elfogadja, hogy a mozgás segíti a szervezet teljesítőképességének
javulását és a biomechanikailag helyes testtartás kialakulását. Azonosítani
A fejlesztés várt
tudja a javuló teljesítmény útját az egészség érdekében. Ismeri, értelmezi
eredményei akét
és tudja alkalmazni a mozgásműveltségi tartalmakon keresztül a
évfolyamos ciklus
különböző mozgáskoncepciókat és foglalkoztatási formákat.
végén
Képes a teljesítmény és kezdeményezés örömének megélésére. Bízik
önmagában, osztálytársaiban és a tanárban. Hatékonyan vesz részt az
egyéni, páros és kooperatív játékok végrehajtásában. Képes a
játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazására.
Ismeri a manipulatív alapkészségek mozgásmintáinak végrehajtási
módjait, a vezető műveletek tanulási szempontjait. Fejlődik az eszközök
biztonságos és célszerű használatában.
Kialakul a rendszeres, fegyelmezett gyakorlás eredményeként az önálló
tanulással kapcsolatos pozitív élménye. A feladat-végrehajtások során
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8. Iskolánra
jellemző külön
követelmények.
Téli sportok.
Síoktatás.
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pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekszik. A sporteszközök
szabadidős használata igényévé és örömforrássá válik. A tanuló képessé
válik a kondicionális képességek fejlesztése során az alapvető
mozgáskészségek cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezésére,
végrehajtására.
Az állóképessége fejlesztéséhez legalább folyamatosan harminc percet
mozog. Minden nap az iskolán kívül is (otthon, játszótéren) legalább 30
percet aktívan játszik mozgásos játékokat. Kritikus szemmel figyeli saját
erősségeit és gyengeségeit a motoros feladatok végrehajtása során.
Hajlandóságot mutat a mozgásos tevékenységek végrehajtása során
kialakult belső érzések felismerésében, megosztásában. Biztonságosan
tudjon kéztámasszal a test szélességi tengelye körül forgó mozgásokat
végrehajtani.
Felismeri felelősségét a segítségnyújtás felismerésében a saját és a társak
biztonsága érdekében. A tudatos tanulási folyamat során erősödik az
önértékelés és annak megtapasztalása, hogy a sokoldalú atlétikai jellegű
mozgások az egészség, a fokozatos fejlődés és a sportági specializáció
előfeltétele. Belsővé válik a versenyszituációkban való részvétel, és nem
a külső motiváció az elsődleges. Képes a siker és kudarc együttes
megélésére.
Alkalmazza a labdarúgás, kézilabdázás, kosárlabdázás alaphelyzeteit.
Képes az alapvető labdás és labda nélküli technikai elemeket megfelelő
helyzetben kiválasztani. Képes az egyszerű cselezési lehetőségeket
értelmezni.
Az uszoda használatához kötődő baleset- és életvédelmi szabályokat
maximálisan betartja.
Alapvető technikai elemek megismerése.
Órakeret 7
Balasetvédelem.
óra

2. évfolyam
1. Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés
a. Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek. Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás
és játék
2.2Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
3.1. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék

Folyamatos
Órakeret 29+1 óra

Órakeret 12+1 óra

Órakeret 20+1 óra
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3.2. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
4.1. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
4.2. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
5.1. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
technikai és taktikai feladatmegoldásokban. Motoros
képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
5.2. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
technikai és taktikai feladatmegoldásaiban. Motoros
képességfejlesztés: fittség és versenyzés
6. Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdő
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
7. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és
úszó gyakorlatokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
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Órakeret 8+1 óra

Órakeret 29+1 óra

Órakeret 10+1 óra

Órakeret 25+2 óra

Órakeret 10+1óra

Órakeret 8+1 óra

Órakeret 15+2 óra

8. Iskolánra jellemző külön követelmények. Síoktatás.

Órakeret 7 óra

Összesen

185 óra

Tematikai egység

3. Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés

Folyamatos

Előzetes tudás
A jövőorientált egészségtudatos életvitel ismereteinek és
gyakorlatainak megalapozása. A testi és lelki egészségért való
A tematikai egység
személyes felelősség megalapozása. A biomechanikailag helyes
nevelési-fejlesztési
testtartás fontosságának felismertetése és a gerincvédelmi gyakorlatok
céljai
napi, szokásrendszerű végrehajtása. Az önreflexió alapjainak a
megteremtése a test- és térérzékelés fejlesztése által.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó
számolás, térbeli
gyakorlatok. Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az
tájékozódás,
interaktív relaxáció gyakorlatai. Lábboltozat-erősítő gyakorlatok.
összehasonlítások.
Mély hátizomzat, az oldal és a has izomzatának erősítését és a törzs
stabilizációját fejlesztő gyakorlatok.
Környezetismeret:
testünk,
Helyes és cselekvésbiztos technikai végrehajtás a testtartásjavító
életműködéseink, az
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gimnasztikai sorok, a statikus és dinamikus törzsizom-erősítő
gyakorlatok és a lábboltozat-erősítő gyakorlatok egyéni, páros,
csoportos végrehajtása során.
Ismeretek:
A biomechanikailag helyes testtartás fontossága. A helyes
talpnyomat és a „lúdtalp” lenyomata közti különbség. A
biomechanikailag helyes testtartás, lábboltozatot és törzsizomzatot
alakító, erősítő gyakorlatok.
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emberi szervezet.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.

A gerincoszlop formája. Preventív jellegű gyakorlatok.
Személyiségfejlesztés:
Relaxációs alapelemek sajátélmény-szinten. Felelősség kialakítása a
saját és mások egészsége iránt.
Annak elfogadása, hogy a mozgás segíti a szervezet
teljesítőképességének javulását és a biomechanikailag helyes
testtartás kialakulását. A javuló teljesítmény útjának azonosítása az
egészség érdekében.
Gerinctorna, lábtorna és relaxációs gyakorlat, biomechanikailag helyes
Kulcsfogalmak testtartás, feszítés, nyújtás, erősítés, ernyesztés, lazítás, önreflexió,
önkontroll, önismeret.

Tematikai egység

a. Természetes hely- és helyzetváltoztató,
manipulatív alapkészségek
Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és játék

Órakeret
29+1 óra

Előzetes tudás
Az alapvető mozgáskészségek cselekvésbiztos végrehajtása,
alkalmazása játék közben és játékos jellegű feladatokban. A
A tematikai egység
természetes mozgásminták változatos körülmények közötti, stabil
nevelési-fejlesztési
végrehajtása. Kreatív, alkotó rövid mozgássorok tervezése,
céljai
végrehajtása eszköz nélkül és eszközökkel, egyéni, páros és csoportos
megoldásokban is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: térbeli
Járások, futások, oldalazások, szökdelések, ugrások, lendítések és
tájékozódás,
körzések, hajlítások és nyújtások, fordítások és fordulatok, tolások
síkidomok.
és húzások, emelések és hordások, függés- és lengésgyakorlatok,
egyensúlygyakorlatok, gurulások, átfordulások, támaszok, dobások
Környezetismeret:
(gurítások) és elkapások, rúgások, labdaátvételek lábbal,
tájékozódási
labdavezetések kézzel, ütések testrésszel és eszközzel.Játékos
alapismeretek.
utánzó gyakorlatok.
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Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások:
Különböző haladási módok az ütközések elkerülésével.
Megindulások és megállások;irány- és sebességváltással különböző
mozgásútvonalakon. Akadályok leküzdése; dalra, énekre, zenére;
utánzó mozgással feladatok végrehajtása. Feladatok végrehajtása
ugrással és szökdeléssel, biztonságos talajra érkezéssel.
Lendítések és körzések:
Testrészekkel; testhelyzetekben; irányokban; tempóban; ritmusban;
mozdulatok végrehajtása változatos környezeti feltételek mellett is.
Hajlítások és nyújtások, fordítások és fordulatok:
Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása
szimmetrikusan, aszimmetrikusan; önállóan, utasításra. Fordítások
és fordulatok végrehajtása helyes technikai kivitelezés mellett.
Tolások és húzások:
Toló és húzó mozdulatok végrehajtására testrészekkel és
eszközökkel. Nagyobb tömegű eszközök húzása és tolása fokozódó
erőkifejtéssel. Közös egyensúlyi helyzet kialakítása.
Emelések és hordások, függés- és lengésgyakorlatok:
Biztonságos társemelések és társhordások kivitelezése. Különböző
eszközök emelése és hordása az ízületi- és gerincvédelem
alapelveinek megfelelően. Cselekvésbiztos mozgás mászókötélen,
bordásfalon, alacsonygyűrűn, egyéb játszótéri eszközökön.
Egyensúlygyakorlatok:
Előre meghatározott feladatok végrehajtása különböző testrészeken
és testhelyzetekben. Szimmetrikus és aszimmetrikus helyzetek;
közös súlypont megtalálása a feladatok végrehajtása során.
Különböző formájú és súlyú eszközök egyensúlyban tartása.
Gurulások, átfordulások, támaszok:
Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben (testsúlymozgatások,
támlázás). Haladás kéztámaszos helyzetekben. Csúszás, kúszás,
mászás, átbújás; talicskázás cselekvésbiztos végrehajtása.
Dobások (gurítások) és elkapások:
Labdagörgetések, labdaterelések, gurítások és dobások változatos
körülmények között. Távolságra; célra történő, pontos
feladatkivitelezés. Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák
elkapása.
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Rúgások, labdaátvételek lábbal: labdás koordináció. Labdaérzékelő
gyakorlatok helyben és járás közben: előre, hátra, oldalra.
Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel. Álló, guruló labda
rúgása, guruló labda megállítása. Labdakontroll és labdavezetéses
gyakorlatok, rúgások célra.
Labdavezetések kézzel, ütések testrésszel és eszközzel:
Labdaérzékelő gyakorlatok, labdavezetés, átadások. Célra és kapura
lövések, labdapattintások; labdavezetés. Puha labda és léggömb
ütése.
Ismeretek:
Mozgáskoncepciók:
A térbeli tudatosság elemei: elhelyezkedés a térben;mozgásirány;a
mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvonala;a
mozgás kiterjedése.
Az energiabefektetés tudatosságának elemei: idő, sebesség;
erőkifejtés; lefutás, ritmus.
Kapcsolatok, kapcsolódások
elemei:testrészekkel;eszközzel/eszközökkel és/vagy
társsal/társakkal, szerekkel.
Feladat-végrehajtási formák:
Foglalkoztatás jellege szerint: egyéni, páros, csoportos végrehajtás
(utánzással és tükörképben is), alkotó, kreatív egyéni és kooperatív,
páros, csoportos végrehajtás, szerepjátékok, szabályjátékok és
feladatjátékok, népi játékok, egyszerű sportjáték-előkészítő kis
játékok.
A mozgásműveltségi tartalmakon keresztül a különböző
mozgáskoncepciók és foglalkoztatási formák ismerete, értelmezése,
alkalmazása.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Saját erősségek és gyengeségek felismerése. A versenyszituáció és a
pozitív vagy negatív feszültség kapcsolata, felismerése. A mozgás,
játék és a feszültséglevezetés kapcsolata.
A teljesítmény és kezdeményezés örömének megélése. Bizalom
önmagában, osztálytársaiban és a tanárban. Hatékony részvétel az
egyéni, páros és kooperatív játékok végrehajtásában.
Élmény, esélyegyenlőség, mozgáskoncepció, biztonság, hely- és
Kulcsfogalmak helyzetváltoztató, manipulatív mozgás, eszközhasználat, szabálytudat és
alkalmazkodás, önismeret, önértékelés.
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Tematikai egység

b. Természetes hely- és
helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek

304. oldal

Órakeret12+1
óra

Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
Előzetes tudás
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgások
változatos körülmények közötti, helyes technikai kivitelezése nehezített
A tematikai
körülmények között. A kondicionális képességek fejlesztéséhez
egység nevelésiszükséges változatos mozgássorok, feladatok, játékok megismertetése.
fejlesztési céljai
Alkotó, egyéni és csoportos kooperatív képességfejlesztő (rövid)
gyakorlatok tervezése, kivitelezése, alkalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség: Az alapvető hely-, és helyzetváltoztató,
Matematika: térbeli
manipulatív mozgásformák (lásd mozgáskészség, mozgástanulás tájékozódás, síkidomok.
alapkészségek).
Környezetismeret:
A kondicionális képességek fejlesztése során az alapvető
tájékozódási
mozgáskészségek cselekvésbiztos és helyes technikai
alapismeretek.
kivitelezése, végrehajtása.Dinamikus rendszerelméleti gyakorlási
módszerek alkalmazása.
Ismeretek:
Nyugalmi pulzus, terheléses pulzus, megnyugvás, légzés, szapora
légzés, izomfáradtság.
Az állóképesség-fejlesztés, mozgásintenzitás, pulzus, és az
időtartam kapcsolata. Tapasztalatok és megfelelő gyakorlat a
pulzus mérésében. Minden nap az iskolán kívül is (otthon,
játszótéren) legalább 30 percet kell aktívan játszani.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Kitartás, önkontroll, szabálykövetés, kellemetlen érzések.
Ssaját erősségek és gyengeségek kritikus szemlélése a motoros
feladatok végrehajtása során. Hajlandóság a mozgásos
tevékenységek végrehajtása során kialakult belső érzések
felismerésére, megosztására.
Állóképesség, mozdulatgyorsaság, reakcióidő, reakciógyorsaság,
Kulcsfogalmak
nyugalmi pulzus, pihenő, önreflexió, önkontroll, önismeret.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai

3.1. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék

Órakeret
20+1 óra

A mozgáskoordináció fejlesztésével a helyes térérzékelés kialakítása,
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alkalmazása a torna mozgásanyagának felhasználásával. A tornaelemek
esztétikus végrehajtása, helyes testtartásra törekvés a feladatok
végrehajtása közben, „tornászos” járás. A pozitív megerősítés, a
hibajavítás, a segítségadás elfogadásának megszokottá válása. A
gyermektáncok tanulása közben a magyar népi kultúra iránti
érdeklődés felkeltése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
Guruló átfordulások előre és hátra különböző kiinduló helyzetekből számfogalom a százas
különböző érkezési helyzetekbe. Spárga, híd, tarkóállás, fejállás,
számkörben;
kézállást előkészítő rávezető gyakorlatok /bordásfal/. Fellendülés
műveletek
kézállásba, zsugor fejállás, emelés fejállásba nyújtott lábbal, fejen
értelmezése;
átfordulási kísérletek segítővel, a tanult elemekből összeállított
geometria, mérés,
talajgyakorlat bemutatása. Egyensúlyozó járások padon és alacsony testek.
gerendán, járások, lépések, fordulatok gerendán, hintalépés,
homorított leugrás, gyűrűn alaplendület. Lefüggés, 2-3 részes
svédszekrényen függőleges repülés, átguggolás.
egység nevelésifejlesztési céljai

Kéztámasszal a test szélességi tengelye körül forgó mozgások
biztonságos végrehajtása. Páros lábról magasabb helyre felugrás.
Rendezett mozgás magasabb helyről történő leugrás közben. Stabil
egyensúlyi helyzetet kialakítása. Billenő mozgások elsajátítása.
Igény az esztétikus, szép mozgásra.
Ismeretek:
Egyensúly- (gerenda) és függés- (gyűrű) gyakorlatoknál a térbeli
érzékelés fontossága. Nekifutás sebességének helyes megválasztása
a sikeres elrugaszkodás (dobbantás) érdekében. Helyes testtartás
fontossága kézállásnál. Helyes kéz és fej helyzet fejállásnál. Páros
egyensúlygyakorlatok játékos formában.
A preventív gyakorlatok ismerete és alkalmazása. Az ugródeszka
helyes (sportágspecifikus) használatának ismerete.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
A helyes testtartást ismerete és alkalmazása a „tornaórákon”. A
testnevelés és „tornaóra” fogalmának megkülönböztetése.
Sérülésveszélyes helyzetek elkerülése, illetve felelősség mások testi
épségével szemben. Fájdalom elviselése, fájdalom tűrése. A saját
teljesítőképesség határának átlépése.
Gurulás, fellendülés, egyensúly- és függésgyakorlat, gyakorlatkapcsolat,
Kulcsfogalmak tornászos testtartás és járás, esztétikus gyakorlatbemutatás, önkontroll,
fájdalom- és tűréshatár, regenerálódás, határozottság.
3.2. Természetes mozgásformák a torna jellegű
Órakeret
Tematikai egység
feladatmegoldásokban
8+2 óra
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Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
Előzetes tudás
A tematikai egység Az esztétikus mozgás, táncos, tornászos testtartás további javítása. A
nevelési-fejlesztési megismert tánctípusok, stílusok körének bővítése. Ismeretek bővítése
az adott versenysportágak hazai és nemzetközi sikereiről.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
Játékos feladatok a test-, mozgás- és helyzetérzék fejlesztésére
számfogalom a százas
párokban. Az elsajátított tornaelemek bemutatása versenyszerűen. A számkörben;
torna mozgásanyagából összeállított, 3-4 elemet tartalmazó
műveletek
gyakorlat bemutatása versenyhelyzetben. Egyszerű sportági
értelmezése;
szabályok a versenyeken. Sportági (technikai) alapismeretek az
geometria, mérés,
életkori sajátosságoknak megfelelően.
testek.
A megtanult, elsajátított tornaelemek versenyhelyzetben történő
bemutatása. A tanult elemekből összeállított gyakorlatot tudja
tudásának megfelelően versenyen bemutatni.Talajtorna elemek
összekapcsolása, zenés ritmusgyakorlatok.
Ismeretek:
A segítségnyújtás megfelelő technikája. Pontos ismeret a gyakorlat
technikájáról, a végrehajtás módjáról a biztonságos segítségnyújtás
érdekében.

Környezetismeret: az
élő természet
alapismeretei.
Ének-zene: magyar
népi mondókák, népi
gyermekjátékok,
improvizáció.

A segítségnyújtás fontossága. Versenyhelyzetben a hibázás
szituációjának kezelése, gyors hibajavítás, a gyakorlat folytatása.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Felelősség, önkontroll, szabálykövetés, szabályok betartása,
szabályok alkotása, bizalom, önbizalom, stresszkezelés.
A segítségnyújtás felismerésének felelőssége a saját és a társak
biztonsága érdekében. Hatékony, a képességeknek megfelelő
részvétel a csapat- és egyéni versenyeken, házi versenyeken.
Önbizalom, bizalom a csapattársakban.
Kulcsfogalmak Versenygyakorlat, versenyszabály, csapatszellem, bizalom, önkontroll.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

4.1. Természetes mozgásformák az atlétikajellegű
feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék

Órakeret
29+1 óra

A Kölyökatlétika mozgásanyagának megszerettetése minden
tanulóval. Játékos, élményorientált, fejlődésközpontú
koordinációfejlesztés. Az élményszerű, tudatos tanulási folyamat
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megtapasztalása. Az alapvető mozgáskészségek gyakorlása javuló
mozgáspontossággal, energiabefektetéssel (gazdaságossággal),
változó körülmények között, atlétikai jelleggel. Az atlétikai jellegű
alapmozgások pontosságra törekvő, változatos gyakorlása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
Az alapvető hely-, és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
számfogalom a százas
(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
számkörben;
műveletek
Futógyakorlatok helyes technikai végrehajtása egyenletes vagy
értelmezése;
változó sebességgel, különböző irányokba, különböző
geometria, mérés,
lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok
testek.
felett. Ugró- és szökdelőgyakorlatok helyes technikai végrehajtása
egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal, páros és egy
lábon, különböző síkokban. A lökő, hajító és vetőmozgások
megismertetése célbadobással. A mozdulat és reakciógyorsaság,
szem-kéz, szem-láb koordináció, továbbá az egyensúlyozás
(dinamikus, statikus) fejlesztésének hangsúlyozása.Dinamikus
rendszerelméleti gyakorlási módszerek alkalmazása.
Ismeretek:
Az állórajthoz kapcsolódó vezényszavak. Különböző indulási
módok az állórajtnál. A Kölyökatlétika eszközkészletének az
ismerete. Az energiabefektetés tudatosságának összetevői. A
dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi szabályok, idő- és
távolságmérés, atlétikai eszközök elnevezései. Járás és futás közti
különbség. A hajítás és a lökés közti különbség. Játék és játékos
jellegű atlétikai feladatok.
A Kölyökatlétika eszközeivel változatos pályák tervezése. A
vezényszavak szakszerű használata játékos helyzetekben. Távolságés időmérés a megfelelő eszközök pontos és szakszerű
használatával.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Testtudat, önértékelés, önbecsülés, gondolkodás, motiváció,
érzelem- és feszültségszabályozás, öröm.
A tudatos tanulási folyamat során az önértékelés erősödése és annak
megtapasztalása, hogy a sokoldalú atlétikai jellegű mozgások az
egészség, a fokozatos fejlődés és a sportági specializáció
előfeltételei.
Elugrás, felugrás, dobás, lökés, hajítás, vetés, egyenletes tempó,
Kulcsfogalmak ritmusváltás, magas térdlendítéses és saroklendítéses futás, repülési fázis,
talajra érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, karlendítés.
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Tematikai egység

4.2. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés

308. oldal

Órakeret
10+1 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység A Kölyökatlétika eszközkészleténekszakszerű és élményközpontú
nevelési-fejlesztési felhasználása a kondicionális képességek fejlesztésében.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
számfogalom a százas
(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
számkörben;
műveletek
A Kölyökatlétika versenyszámaihoz kapcsolódó mozgásformák
értelmezése;
helyes technikai és biztonságos végrehajtása.
geometria, mérés,
testek.
Ismeretek:
A koordinációs létra használata gyorsaság- és állóképességfejlesztésben. A váltóbot átadásának legegyszerűbb módja. A
Kölyökatlétika versenyszámainak ismerete.Önálló feladatalkotás.
A Kölyökatlétika versenyszámai alapján, saját pályák tervezése társ
vagy tanári segítséggel.
Személyiség:
Egészséges versenyszellem, csapatmunka, saját teljesítmény,
értékelés.
Belsővé válik a versenyszituációkban való részvétel, és nem a külső
motiváció az elsődleges. A saját és mások teljesítménye és
erőfeszítése által elért eredmény öröme. A siker és kudarc együttes
megélése.
Koordinációs létra, váltóbot, gyorsaság, állóképesség, szivacsgerely, bója,
Kulcsfogalmak
gátak.

Tematikai egység

5.1. Természetes mozgásformák a sportjátékok
alapvető technikai és taktikai feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék

Órakeret
25+2 óra

Előzetes tudás
A játékkészség alapjainak megalapozása, sokoldalú alapozó jellegű
játékos motorikus és szellemi képzés. Az alapvető labdás és labda
A tematikai
nélküli technikai elemek elsajátítása. A labdás ügyesség magas szintű
egység nevelésifejlesztése.
fejlesztési céljai
Az élményorientált, egyenlő esélyű játékhelyzetek megélése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Technika, életvitel és
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Alapvető manipulatív motoros készségek: labda elfogása kézzel,
labda megállítása, átvétele lábbal, labda elrúgása, labda dobása egy
és két kézzel, dobás talajról és felugrással, labdavezetés (kézzel és
lábbal), támadási és védekezési alaphelyzet, alapmozgás,
helyezkedés, cselezések, sáncolás, elzárás.
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gyakorlat: anyagok és
alakításuk.
Művészetek; vizuális
kultúra: vizuális
kommunikáció.

Állandó és változó környezeti feltételek mellett labdavezetés,
labdamegállítás, elfogás és továbbítás. Előre meghatározott és
egyénileg improvizált feladatok a labdával, célba és különböző
távolságra dobás álló helyzetből és mozgás közben is. Üres területre
helyezkedés. Kapura lövések labdarúgásban és szivacskézilabdában.
Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. Kosárérintés és
alkarérintés próbálkozások léggömbbel, puha labdával.Mondoni
módszer alkalmazása.
Ismeretek:
A sportjátékokra jellemző, alapvető dobás- és rúgástechnikák
lényeges mozzanatai. Alapvető helyezkedési formák a játéktéren
(támadás, védekezés alapjai).
A labdarúgás, kézilabdázás, kosárlabdázás alaphelyzeteinek
alkalmazása. Az alapvető labdás és labda nélküli technikai elemek
megfelelő helyzetben történő kiválasztása. Az egyszerű cselezési
lehetőségek értelmezése.
Személyiség:
A sportjátékokhoz szükséges, személyes és szociális kompetenciák
alapjai (társas kapcsolatok), továbbá az együttműködés mint a
sikeres csapatmunka kulcsa.
Érdeklődés, motiváltság a labdajátékok és a labdás gyakorlatok
iránt. Az egyéni versenyek és a csapatjátékok közötti különbségek
átélése.
Labdavezetés, dobás, rúgás, cselezés, fegyelem, együttműködés,
Kulcsfogalmak játékfeladat, játékszabály,helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés,
támadás.

Tematikai egység

5.2. Természetes mozgásformák a sportjátékok
alapvető technikai és taktikai feladatmegoldásaiban
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés

Órakeret
10+1 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység A különféle technikai elemek összekapcsolása és játékhelyzetekben
nevelési-fejlesztési történő helyes alkalmazása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Mozgásműveltség:
A motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és játék
mozgásműveltség tartalmának versenyhelyzetekben történő
alkalmazása.
Az elsajátított technikai elemek végrehajtása a szabályok
betartásával (folyamatos játék labdával).
Ismeretek:
A sportszerjáték alapvető játékszabályai, alapvető technikai eleme és
egyszerű taktikai megoldásai.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: anyagok és
alakításuk.
Művészetek; vizuális
kultúra: vizuális
kommunikáció.

Labdarúgás: a kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása
játékban. Szivacskézilabda: játékszabályainak alkalmazása a
játékban. Minikosárlabda, miniröplabda, illetve egyéb
sportjátékszabályok ismerete. Támadó és védekező szerepek
kisjátékok közben.Mondoni módszer alkalmazása.
Személyiség:
A verseny- és játékszabályok betartása, becsületes játék (fair play),
győzelem-vereség.
Az egészséges versenyszellem kialakulása, a csapatban való játék
által a mások iránt érzett felelősség, a vereség, kudarc elviselésének
képessége, a győzelem helyes megélése.
Összjáték, egyszerű technikai elem és szabály, győztes, vesztes, öröm, fair
Kulcsfogalmak
play.

Tematikai egység

6. Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdő
feladatmegoldásokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék

Órakeret
8+1óra

Előzetes tudás
Az esést előkészítő feladatok során az esés helyes technikai
végrehajtása fontosságának tudatosítása a balesetmegelőzés
szempontjából. Az önszabályozás, önkontroll képességének fejlesztése
az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlása közben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Környezetismeret:
Társtolások és -húzások különböző kiindulóhelyzetből a test
testünk,
különböző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel. Páros és
életműködéseink.
csoportos kötélhúzások különböző kiindulóhelyzetekből. Esések és
tompításaik előre, hátra, oldalra.
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az alapvető mozgáskészségek cselekvésbiztos használata a küzdő
jellegű játékokban és játékos jellegű feladatokban.
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Ismeretek:
A mozgásos feladatok végrehajtásának kulcselemei, a küzdés
baleset-megelőzési és szabályrendszere. Küzdőjátékok, játékok
páros, csoportos együttműködést feltételező, erőfejlesztő
tartalommal.
A mozgásos elemek helyes technikai végrehajtásának fontossága a
baleset-megelőzés szempontjából.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Önkontroll, önreflexió, akaratgátlás, szabályok betartása, fegyelem.
Annak tudatosítása a tanuló, hogy a játék segíti a feszültség
levezetésében. Annak felismerése és megfogalmazása saját
szavakkal, hogy mi okozza a legnagyobb feszültséget és örömöt a
küzdő feladatok végrehajtása során.Társas küzdőgyakorlatok
játékos formában.
Kulcsfogalmak Önkontroll, küzdés, tompítás, esés, erőbedobás.

Tematikai egység

7. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot
kialakító és úszó gyakorlatokban
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék

Órakeret15+2
óra

Előzetes tudás
Alkalmazkodás az új közegben történő gyakorláshoz. A szükséges
magatartási és balesetvédelmi szabályrendszer kialakítása és betartása.
A tanulók vízben történő biztonságos tájékozódása, vízbiztonságának és
vízszeretetének megalapozása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Művészetek; vizuális
Járások, futások a vízben, merülési gyakorlatok, vízbe ugrások, kultúra: tárgy- és
sikló és lebegési gyakorlatok, levegővétel elsajátítása,
környezetkultúra.
légzésszabályozást segítő gyakorlatok; ismerkedés a
mélyvízzel.
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A mozgásműveltségi tartalmaknál felsorolt gyakorlatok
élményközpontú, az életkori és fejlettségi szintnek megfelelő
végrehajtása.
Ismeretek:
Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos
életvédelmi tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek
ismerete, játékos úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi
csapatjátékok eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabda-jellegű
labdás játékok, egyéb játékok különféle eszközökkel.
Az uszoda használatához kötődő baleset- és életvédelmi
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szabályok maximális betartása.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Önbizalom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben
mozgással kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi
alkalmazkodás.Társ segítése, figyelembe vétele. Társas
gyakorlatok.
Az önbizalom és a mások iránti bizalom kialakulása, egy másik
közeg által okozott kellemes érzések során.
Csúszásveszély, lebegés, kartempó, levegővétel, lábtempó, siklás,
Kulcsfogalmak
gyorsúszás, hátúszás, krallozás, mélyvíz.

A tanuló képes a helyes és cselekvésbiztos technikai végrehajtásra a
testtartásjavító gimnasztikai sorok, a statikus és dinamikus törzsizomerősítő gyakorlatok és a lábboltozat-erősítő gyakorlatok egyéni, páros,
csoportos végrehajtása során. Azonosítani tudja a biomechanikailag
helyes testtartás kulcselemeit. A tanuló ismeri a gerincoszlop formáját.
Felismeri a különbséget az egészséges lábnyom és a „lúdtalp” között.
Ismeri a preventív jellegű gyakorlatokat.
Elfogadja, hogy a mozgás segíti a szervezet teljesítőképességének
javulását és a biomechanikailag helyes testtartás kialakulását. Azonosítani
tudja a javuló teljesítmény útját az egészség érdekében. Ismeri, értelmezi
és tudja alkalmazni a mozgásműveltségi tartalmakon keresztül a
különböző mozgáskoncepciókat és foglalkoztatási formákat.
Képes a teljesítmény és kezdeményezés örömének megélésére. Bízik
önmagában, osztálytársaiban és a tanárban. Hatékonyan vesz részt az
A fejlesztés várt egyéni, páros és kooperatív játékok végrehajtásában. Képes a
eredményei akét játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazására.
évfolyamos ciklus Ismeri a manipulatív alapkészségek mozgásmintáinak végrehajtási
módjait, a vezető műveletek tanulási szempontjait. Fejlődik az eszközök
végén
biztonságos és célszerű használatában.
Kialakul a rendszeres, fegyelmezett gyakorlás eredményeként az önálló
tanulással kapcsolatos pozitív élménye. A feladat-végrehajtások során
pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekszik. A sporteszközök
szabadidős használata igényévé és örömforrássá válik. A tanuló képessé
válik a kondicionális képességek fejlesztése során az alapvető
mozgáskészségek cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezésére,
végrehajtására.
Az állóképessége fejlesztéséhez legalább folyamatosan harminc percet
mozog. Minden nap az iskolán kívül is (otthon, játszótéren) legalább 30
percet aktívan játszik mozgásos játékokat. Kritikus szemmel figyeli saját
erősségeit és gyengeségeit a motoros feladatok végrehajtása során.
Hajlandóságot mutat a mozgásos tevékenységek végrehajtása során
kialakult belső érzések felismerésében, megosztásában. Biztonságosan
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8. Iskolánra
jellemző külön
követelmények.
Téli sportok.
Síoktatás.
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tudjon kéztámasszal a test szélességi tengelye körül forgó mozgásokat
végrehajtani.
Felismeri felelősségét a segítségnyújtás felismerésében a saját és a társak
biztonsága érdekében. A tudatos tanulási folyamat során erősödik az
önértékelés és annak megtapasztalása, hogy a sokoldalú atlétikai jellegű
mozgások az egészség, a fokozatos fejlődés és a sportági specializáció
előfeltétele. Belsővé válik a versenyszituációkban való részvétel, és nem
a külső motiváció az elsődleges. Képes a siker és kudarc együttes
megélésére.
Alkalmazza a labdarúgás, kézilabdázás, kosárlabdázás alaphelyzeteit.
Képes az alapvető labdás és labda nélküli technikai elemeket megfelelő
helyzetben kiválasztani. Képes az egyszerű cselezési lehetőségeket
értelmezni.
Az uszoda használatához kötődő baleset- és életvédelmi szabályokat
maximálisan betartja.
Alapvető technikai elemek elsajátítása. Balesetvédelem.
Órakeret 7
óra
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3.évfolyam
1. Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés
2.1 Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek. Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és
játék
2.2Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
3.1. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
3.2. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
4.1. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
4.2. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
5.1. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
technikai és taktikai feladatmegoldásokban. Motoros
képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
5.2. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
technikai és taktikai feladatmegoldásaiban. Motoros
képességfejlesztés: fittség és versenyzés
6. Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdő
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
7. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és
úszó gyakorlatokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
8. Iskolánra jellemző külön követelmények. Téli sportok.
Síoktatás.
Összesen

Tematikai egység

Előzetes tudás

Folyamatos
Órakeret 29+1 óra

Órakeret 12+1 óra

Órakeret 20+1 óra

Órakeret 8+1 óra

Órakeret 29+1 óra

Órakeret 10+1 óra

Órakeret 25+2 óra

Órakeret 10+1óra

Órakeret 8+1 óra

Órakeret 15+2 óra
Órakeret 7 óra
185 óra

1. Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés

Folyamatos

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és helyes
végrehajtása. A biomechanikailag helyes testtartás, a higiénia, a
baleset-megelőzés és a környezettudatosság területein megszerzett
elemi ismeretek.
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A megalapozott jövőorientált-egészségtudatos életvitel ismereteinek és
gyakorlatainak továbbfejlesztése. A testi és lelki egészségért való
A tematikai egység
személyes felelősség elmélyítése. A test- és térérzékelés, vagyis az
nevelési-fejlesztési
önreflexió stabil megteremtése. A biomechanikailag helyes testtartás
céljai
fontosságának felismerése és a gerincvédelmi gyakorlatok napi,
szokásrendszerű végrehajtása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó
számolás, térbeli
gyakorlatok. Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív tájékozódás,
relaxáció gyakorlatai. Lábboltozat-erősítő gyakorlatok. Mély
összehasonlítások.
hátizomzat, az oldal és a has izomzatának erősítését és a törzs
stabilizációját fejlesztő gyakorlatok.
Környezetismeret:
testünk,
A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó
életműködéseink; az
gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy nyújtó és
emberi szervezet.
erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért felelős
főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. GyermekjógaVizuális kultúra:
gyakorlatok. A progresszív relaxáció alapgyakorlatai, az autogén
tárgy- és
tréning két alapgyakorlata.
környezetkultúra,
vizuális
Ismeretek:
kommunikáció.
A biomechanikailag helyes testtartást, lábboltozatot és
törzsizomzatot kialakító, erősítő gyakorlatok helyes technikával
önállóan történő végrehajtása.
Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek
tudatos alkalmazása. Egyszerű sérülések kezelése.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Kritikus és kreatív gondolkodás a helytelen életviteli
magatartásformákkal szemben.
Az objektív mérések, a teljesítmény és a társas összehasonlítás által
önmaga reakcióinak és saját testi és lelki határainak, korlátainak
megismerése. Különböző konfliktushelyzetek kezelése.
Testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, mozgásos
Kulcsfogalmak elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség,
mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény.

Tematikai egység

Előzetes tudás

2.1.Természetes hely- és helyzetváltoztató,
manipulatív alapkészségek

Órakeret
29+1 óra

Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és játék
Az első és második évfolyamon szerzett tudás a természetes hely- és
helyzetváltoztató, manipulatív mozgások elnevezéseinek, lényeges
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elemeinek ismeretében. A változatos gyakorlás során kialakult
jártasság az alapvető mozgáskészségek terén. Mozgáskészségek
alkalmazása játékhelyzetekben.
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
végrehajtásának stabilizálása készségszinten. A koordináció
A tematikai egység
megmaradása változó körülmények között is a feladatok végrehajtása
nevelési-fejlesztési
során. Az alap megteremtése a mozgáskészségek terén a továbblépési
céljai
lehetőségre, a sportág-specifikus gyakorlatok nagy intenzitású
végrehajtására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az 1–2. évfolyamon megismert helyzetekben szerzett, jártassági
valószínűségszinten végrehajtott alapvető hely-, helyzetváltoztató és manipulatív számítás, térbeli
mozgásformáinak készségszintű végrehajtása a megszokottól eltérő alakzatok,
és igen változatos környezeti feltételek mellett.
tájékozódás.
Ismeretek:
Vizuális kultúra:
Az első és második évfolyam megismert mozgáskoncepciók,
tárgy- és
feladat-végrehajtási formák.
környezetkultúra,
vizuális
A megszokott szituációtól eltérő helyzetekben is a
kommunikáció.
mozgásműveltségi tartalmakon keresztül a különböző
mozgáskoncepciók és foglalkoztatási formák ismerete, értelmezése
Környezetismeret:
és alkalmazása.Dinamikus rendszerelméleti gyakorlási módszerek
mechanikai
alkalmazása.
törvényszerűségek; az
Személyiség:
Saját erősségek és gyengeségek felismerése. A versenyszituáció és a emberi szervezet
működése,
pozitív vagy negatív feszültség kapcsolata, felismerése. A mozgás,
energianyerési
játék és a feszültséglevezetés kapcsolata.
folyamatok.
Örömteli, érdeklődő részvétel a saját, eszközzel és társakkal
végrehajtott mozgástevékenységekben. Törekvés a kommunikációs
formák, jelek és szabályok betartására.
Mozgáskoncepció, biztonság, hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
Kulcsfogalmak mozgás, eszközhasználat, szabálytudat és alkalmazkodás, önismeret,
önértékelés.

Tematikai egység

Előzetes tudás
A tematikai

2.2.Természetes hely- és helyzetváltoztató,
manipulatív alapkészségek

Órakeret
12+1 óra

Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
Az iskolai testnevelés órákon megszerzett mozgástapasztalat az
alapvető funkcionális mozgáskészségek terén. A mozgáskoncepciók
ismerete és feladatok közbeni helyes értelmezése.
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgások
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változatos körülmények közti helyes technikai kivitelezése nehezített
körülmények között. A kondicionális képességek fejlesztéséhez
szükséges változatos mozgássorok, feladatok, játékok ismerete. Alkotó,
egyéni és csoportos kooperatív képességfejlesztő (rövid) gyakorlatok
tervezése, kivitelezése, alkalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
valószínűség(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
számítás, térbeli
alakzatok,
A kondicionális képességek fejlesztése során a mozgáskészségek
tájékozódás.
cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése, végrehajtása.
Vizuális kultúra:
Ismeretek:
tárgy- és
Nyugalmi pulzus, terheléses pulzus, megnyugvás, légzés, szapora
környezetkultúra,
légzés, izomfáradtság, reakciógyorsaság, mozdulatgyorsaság.
vizuális
Egyéni fejlesztési zónák meghatározása.
kommunikáció.
Annak felismerése, hogy a tanár vagy a tanuló vagy a társak által
Környezetismeret:
tervezett feladatok melyik kondicionális képességet fejlesztik.
mechanikai
Személyiség:
törvényszerűségek; az
Kitartás, önkontroll, szabálykövetés, kellemetlen érzések.
emberi szervezet
Képesség a szabályok keretein belüli cselekvésre és törekvés azok
működése,
betartására. Képesség és fogékonyság az irányítás általi
alkalmazkodásra. Képesség mozgása és akarata gátlására; képesség energianyerési
folyamatok.
a késleltetésre.
Állóképesség, mozdulatgyorsaság, reakcióidő, reakciógyorsaság,
Kulcsfogalmak
nyugalmi pulzus, pihenő, önreflexió, önkontroll, önismeret.
egység nevelésifejlesztési céljai

3.1. Természetes mozgásformák a torna jellegű
Órakeret
Tematikai egység
feladatmegoldásokban
20+1 óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
Az előző évfolyamokon tanult elemek technikailag helyes
végrehajtása. Az összekapcsolt mozgásformák esztétikus bemutatása.
Nyújtott karú támaszhelyzet. Elemkapcsolatok, 3-4 mozgásforma
Előzetes tudás
összekapcsolása akár táncos formában is. Esztétikus kivitelezés.
Helyes támaszhelyzetek alkalmazása a gyakorlatokban. A statikus és
dinamikus elemek pontos végrehajtása. Szabályos mászó kulcsolás.
Önálló gyakorlás, gyakorlás párokban, társ segítségével. A tér-, izomA tematikai egység és egyensúlyérzék továbbfejlesztése. Esztétikus mozgásvégrehajtás
nevelési-fejlesztési fejlesztése. Gyermektáncoknál a ritmus és mozgás összehangolása,
páros táncoknál a társ elfogadása, megbecsülése, alkalmazkodás a társ
céljai
mozgásához.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Mozgásműveltség:
Gurulóátfordulások előre, hátra különböző kiinduló és érkező
helyzetekbe, repülési fázissal. Fejállás különböző lábtartásokkal
(zárt, nyújtott, terpesz, zsugor). Híd, spárga. Fellendülés kézállásba,
segítővel, vagy önállóan. Futólagos kézálláson át gurulás előre
különböző érkezési helyzetekbe (nyújtott vagy zsugorülésbe, állásba,
guggolásba stb.). Kézenátfordulás oldalt. Hátraguruló, futólagos
kézálláson át. Tigrisbukfenc. Fejen átfordulás segítővel.
Kézenátfordulás oldalt. Lányok: gerenda: járások, lépések,
szökkenések, fordulatok. Alacsony gerendán gurulóátfordulás előre,
mérlegállás. Fiúk: gyűrű: alaplendület, lefüggés. 34 részes
szekrényen guggoló átugrás. Önálló talajgyakorlat összeállítása, 56
elemkapcsolatból, táncos összekötő elemekkel, akár zenére is.
Egyéni-, páros-társas gúlagyakorlatok vegyes párokban is.
Kötélmászás vagy rúdmászás mászó kulcsolással. Választott zenére
improvizációs-kreatív tánc összeállítása. Páros és csoportos
gyermektáncok, különböző térbeli alakzatokban. Motívumismeret
bővítése, az adott tánc struktúrájának egyre mélyebb megértése.
Ritmusgyakorlatok egész testtel. Hely- és helyzetváltoztató
természetes mozgásformák alkalmazása gyermektáncokban, és torna
jellegű feladatmegoldásokban is. A biomechanikailag helyes
testtartás kialakítását elősegítő speciális mozgások.
Legyen képes a tanuló a megismert gyakorlatelemek technikailag
helyes végrehajtására. A lányokban alakuljon ki az igény a nőies
mozgás iránt. Legyenek képesek az elsajátított mozgáselemeket
összefüggő gyakorlatban is alkalmazni. A kecses, esztétikus mozgás
kialakítása.Társas egyensúlygyakorlatok.
Ismeretek:
Térbeli tudatosság (elhelyezkedés a térben, mozgásirány…)
fontossága a torna feladatrendszerén keresztül. Tudatos
energiabefektetés. Társra és eszközre vonatkozó térbeli
helyzetérzékelés szerepe.
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Matematika: logika,
valószínűségszámítás, térbeli
alakzatok,
tájékozódás.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Környezetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

A vállból történő lökő mozdulat jelentőségének ismerete az
átfordulásoknál (fejenátfordulás, kézenátfordulás). A tornamozgások
megnevezése. A tanult táncokhoz tartozó népi hagyományok
ismerete.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Sérülésveszélyes helyzetek elkerülése. A tanult dalokhoz és
táncokhoz kapcsolódó népi hagyományok megismerése.
A sikeres feladatmegoldások érdekében a teljesítőképesség
határainak átlépése a személyes biztonság sérülése nélkül.
Kulcsfogalmak Gurulás, fellendülés, emelés, lebegőtámasz, tornaelem, aerobik, néptánc,
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pontozás, bemutatás, szólítás, érkezés, ki-és bejelentkezés.

3.2. Természetes mozgásformák a torna jellegű
Órakeret
feladatmegoldásokban
8+1 óra
A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése és végrehajtása.
Változatos térirányokban tükrözés. Cselekvésbiztonság a tengelykörüli
Előzetes tudás
mozgásokban.
A tartásos és mozgásos képességek fejlesztése. A lányoknál a nőies,
A tematikai
szép mozgás előtérbe helyezése, esztétikus mozgásvégrehajtásra való
egység nevelésitörekvés erősítése. A gyermektáncok tanulásánál a mozgás és a ritmus
fejlesztési céljai
iránti érzék fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az eddig tanult tartásos és mozgásos elemek fejlesztése.
valószínűség-számítás,
Támaszhelyzetek és gyakorlatok talajon. Lendületek előre, hátra.
térbeli alakzatok,
Haladás oldalirányba. Kreatív tánc különböző ritmusú zenére.
tájékozódás.
Tematikai egység

A megtanult, elsajátított torna és tánc mozgáselemeiből
összeállított gyakorlatok bemutatása, előadása
versenyhelyzetekben. Fellépések kisebb közönség előtt, a
versenyrutin megszerzése céljából.Zenés gyakorlatsorok.
Ismeretek:
A rendszeres testedzés hatása a szervezetre. Az edzettség és a
teljesítmény a mindennapokban. A balesetek elkerülésének módjai.
A bemutatott gyakorlatok értékelése, pontozása, a kapott értékek
megbeszélése, a tanulságok levonásával.
SzemélyiségfEJLESZTÉS:
A motoros képességek fejlesztésének tudatosítása.

Vizuális kultúra: tárgyés környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Környezetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

A csapatszellem fontossága. Személyes érdekek háttérbe helyezése
a csapatérdekkel szemben.
Gurulás, lendítés, fellendülés, kéz- és fejtámasz, elugrás, repülési fázis,
Kulcsfogalmak lebegőtámasz, függés- és egyensúlygyakorlat, mászó kulcsolás, kreatív
tánc, ritmusgyakorlat, pontozás, aerobik, tánc.

Tematikai egység

Előzetes tudás

4.1. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
Órakeret29+1
feladatmegoldásokban
óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
Az atlétikai jellegű mozgásformák jártasság szintű ismerete. A futó,
szökdelő és dobó alapgyakorlatok változatos végrehajtása. A
mozgáskoncepciók tudatos és tervszerű alkalmazása állandó és változó
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környezeti feltételek mellett.
Az önértékelés további erősítése. Az atlétikai jellegű mozgásformák
A tematikai
végrehajtása során a koordináció finomítása. A futó-, ugró és dobó
egység nevelésialapkészségek tudatos, célorientált fejlesztése, tudatosítása. A sokoldalú
fejlesztési céljai
atlétikai képzés mozgásos alapjainak megteremtése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák valószínűség-számítás,
(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
térbeli alakzatok,
tájékozódás.
Futógyakorlatok a lépéshossz-lépésfrekvencia dinamikájának
változatos alakításával, szabadon, és növekvő akadályok és
Vizuális kultúra: tárgykényszerítő eszközök felett. Ugróiskolai gyakorlatok,
és környezetkultúra,
sorozatszökdelések az ugrástávolság és a magasság változtatásával. vizuális
Komplex futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk az egyre
kommunikáció.
hatékonyabb technikai kivitelezés érdekében. Vágtafutás; tartós
futás különböző terepeken; változó kiindulási helyzetekből végzett
Környezetismeret:
rajtgyakorlatok; távolugrás-kísérletek guggoló technikával, rövid
mechanikai
nekifutásból; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; kislabda és törvényszerűségek, az
egyéb eszközök hajítása 3 lépéses dobóritmusban; atlétikai
emberi szervezet
dobásgyakorlatok: egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vető
működése,
mozdulatok célra, távolságra, különböző kiinduló helyzetekből,
energianyerési
mozgásból.
folyamatok.
Ismeretek:
Újszerű futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok.Dinamikus
rendszerelméleti gyakorlási módszerek alkalmazása.
A Kölyökatlétika eszközeivel változatos pályák tervezése. Az
újszerű futó-, ugró-, dobóiskolai gyakorlatok lényege.
Személyiségfejlesztés:
Testtudat, önértékelés, önbecsülés, gondolkodás, motiváció,
érzelem- és feszültségszabályozás, öröm.
Törekvés a saját gyengeségek csökkentésére. A szabályoknak
megfelelő viselkedés öröme, javaslattétel újszerű szabályok
alkalmazására.
Futó-, ugró-, dobóiskolai gyakorlat, változatos gyakorlás, ritmusváltás,
Kulcsfogalmak
futóiskola.

Tematikai egység
Előzetes tudás

4.2. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
Órakeret
feladatmegoldásokban
10+1 óra
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
Az alapvető mozgáskészségek helyes technikai végrehajtása atlétikai,
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játékos és játékos jellegű feladatokban (Kölyökatlétika).
A Kölyökatlétika eszközkészletének szakszerű és élményközpontú
A tematikai
felhasználása a kondicionális képességek fejlesztésében. A felnőtt
egység nevelésiatlétikai versenyszituációkkal való ismerkedés, felkészítés.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
valószínűség(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
számítás, térbeli
alakzatok,
A Kölyökatlétika versenyszámaihoz kapcsolódó mozgásformák,
tájékozódás.
helyes technikai és biztonságos végrehajtása.
Vizuális kultúra:
Ismeretek:
tárgy- és
A koordinációs létra használata gyorsaság- és állóképességkörnyezetkultúra,
fejlesztésben. A váltóbot átadásának legegyszerűbb módja. A
vizuális
Kölyökatlétika versenyszámainak ismerete. Progresszív
kommunikáció.
futófeladatok.
Környezetismeret
A Kölyökatlétika versenyszámai alapján saját pályák tervezése társ
mechanikai
vagy tanári segítséggel.
törvényszerűségek, az
Személyiségfejlesztés:
emberi szervezet
Egészséges versenyszellem, csapatmunka, saját teljesítmény
működése,
értékelése.Egyéni fejlesztési célkitűzések.
Belsővé válik a versenyszituációkban való részvétel, és nem a külső energianyerési
folyamatok.
motiváció az elsődleges. A saját és mások teljesítménye és
erőfeszítése által elért eredmény öröme. A siker és kudarc együttes
megélése.
Koordinációs létra, váltóbot, gyorsaság, állóképesség, szivacsgerely, bója,
Kulcsfogalmak
gátak.

5.1. Természetes mozgásformák a sportjátékok
Órakeret
Tematikai egység alapvető technikai és taktikai feladatmegoldásaiban
25+2 óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
A sportjátékok első és második osztályában megismert alapvető
manipulatív készségek, labdás és labda nélküli technikai elemek, az
Előzetes tudás
egyszerű támadó és védő helyzetek, valamint az alapvető szabályok
ismerete.
A labdarúgás, mini kosárlabda és a (szivacs-)kézilabda játék
A tematikai
alaptechnikáinak alkalmazása a spontán játék során is, a játék közbeni
egység nevelésidöntéshelyzetekben a legcélszerűbb mozgáscselekvés kialakítása. A
fejlesztési céljai
taktikai gondolkodás kialakításának megkezdése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Általános technikai, taktikai tartalmak: játékos passzolási és
valószínűség-
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labdavezetési gyakorlatok. Cselezések. Helyezkedés.
Szabályismeret. – Szabálytalan technikák (lépéshiba,
labdavezetési hiba). – Az ellenféllel szembeni
szabálytalanságok. – Büntetések.
(Szivacs)kézilabda: magas és mély labdavezetés. Kétkezes mellső és
felső dobás. Kapura lövés kitámasztással. Kapura lövés be- és
felugrással. Lövő- és átadócselek, átemelés. Elzárások. Cselezés a
dobókéz felé és azzal ellentétes irányba. 7 m-es dobás. Labdaszerzés
(elütés, halászás). Kapus bázistechnika. Emberfogásos és
területvédekezés. (Szivacs)kézilabda játék 3+1, 5+1, 6+1 fővel.
Minikosárlabda:megindulás, megállás, sarkazás. Labdavezetés.
Kosárra dobások álló helyből és mozgás közben. Átadási,
dobó- és indulócselek. Büntető dobás. Labdaszerzés (elütés,
halászás). Emberfogásos és területvédekezés.
Minikosárlabda játék.
Labdarúgás:Labdaátvétel, labdavezetés. Rúgások társhoz és kapura
belsővel, belső csüddel és teljes csüddel. Lövő- és testcselek.
Büntetőrúgás. Szerelés. Kapus bázistechnika. Kispályás labdarúgás,
4:1-es felállás, rombusz alakzat.
A tanult technikai elemek összekapcsolása, különböző irányokból és
magasságokban érkező labda átvétele (kézzel illetve lábbal) után
labdavezetéssel haladás, közben irányváltoztatások, cselezés, majd
kosárra/kapura dobás, rúgás. A gyakorlatok nagy frekvenciával
történő végrehajtása. Törekvés a maximális sebességgel való
kivitelezésre. Az alapvető kapuvédési technikák alkalmazása. A
labdarúgás, a minikosárlabda, a (szivacs)kézilabda, valamint egyéb
sportjáték-előkészítő kisjátékokban és iskolai játékokban való aktív
részvétel.Önálló játékalkotás. Feladatkártyák használata.
Ismeretek:
Technikai elemek. Páros, hármas kapcsolatok, csapatjáték.
Játékvezetői kar- és sípjelek.
A játékhoz szükséges alapvető technikai elemek és azok
végrehajtása, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és
hármas kapcsolatok alapvető formái. Az emberfogásos és a
területvédekezési formák közötti különbségek. A sportjátékokban
alkalmazott játékvezetői kar- és sípjelek.
Személyiség:
Ellenfél, sportszerűség, keménység, durvaság.
A gól elérésére, az ellenfél legyőzésére való törekvés, annak
tudatosulása, hogy a sportban csak ellenfelek, nem pedig ellenségek
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számítás, térbeli
alakzatok,
tájékozódás.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Környezetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.
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vannak. Belső motiváltság. A sportszerű viselkedés igénye, a
keménység és a durvaság közötti különbség megtapasztalása, az
ellenfél tisztelete, teljesítményének elismerése.
Gól, kosár, technikai elem, cselezés, dobásforma, rúgásforma,
Kulcsfogalmak emberfogás, területvédelem, taktika, játékvezető, versenybíró, ellenfél,
csapat, csapattag.

5.2. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
Órakeret
technikai és taktikai feladatmegoldásaiban
10+1 óra
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
A labdával mint sporteszközzel való játék élményközpontú, örömteli
Előzetes tudás
tapasztalata.
A különféle technikai elemek összekapcsolása és játékhelyzetekben
A tematikai
történő helyes alkalmazása az eddigieknél magasabb szinten. Átmenet
egység nevelésia konkrét műveleti gondolkodásból a formális műveleti gondolkodásba.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
A sportjátékokkal való ismerkedés során szerzett jártasságszintű,
valószínűségspecifikus, az adott sportágra jellemző feladatok.
számítás, térbeli
alakzatok,
A jártasságszintű sportjáték-elemek alkalmazása a nehezített,
tájékozódás.
kifejezetten a kondicionális képességet fejlesztő feladatokban.
Vizuális kultúra:
Ismeretek:
tárgy- és
Az adott sportági mozgásanyaggal fejleszthető kondicionális
környezetkultúra,
képességek és gyakorlataik.
vizuális
kommunikáció.
A különböző kondicionális képességek fejlesztésére használható
speciális, sportági mozgásanyag megfelelő kiválasztása.
Környezetismeret:
Személyiség:
mechanikai
Belső motiváció, küzdés, lazítás, oldás, tűrés.Stressz kezelés.
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
A saját és mások teljesítményének értékelése önmagához képest.
működése,
energianyerési
folyamatok.
Kulcsfogalmak Fáradtság, izomláz, légszomj, szomjúság, izzadás, tehetetlenség, pihenés.
Tematikai egység

Tematikai egység

Előzetes tudás

6. Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdő
Órakeret
feladatmegoldásokban
8+1 óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
Az első és második évfolyamon szerzett húzó-toló és eséstapasztalatok, és az alapvető mozgáskészségek terén szerzett tudatosan
kontrollálható precíziós végrehajtás képessége.
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A tematikai egység Az önvédelem és küzdő feladatok során szerzett pozitív tapasztalatok
nevelési-fejlesztési megerősítése a további gyakorlás céljából.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Történelem,
Társtolások és -húzások különböző kiindulóhelyzetből a test
társadalmi és
különböző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel. Páros és
állampolgári
csoportos kötélhúzások különböző kiindulóhelyzetekből. Esések és
ismeretek: keleti
tompításaik előre, hátra, oldalra.Dinamikus rendszerelméleti
kultúrák.
gyakorlási módszerek alkalmazása.
Környezetismeret:
Az alapvető mozgáskészségek cselekvésbiztos használata a küzdő
izmok, ízületek,
jellegű játékokban és játékos jellegű feladatokban.
anatómiai ismeretek,
testi és lelkiharmónia.
Ismeretek:
A mozgásos feladatok végrehajtásának kulcselemei, a küzdés
baleset-megelőzési és szabályrendszere. Küzdőjátékok, játékok
páros, csoportos együttműködést feltételező, erőfejlesztő
tartalommal.
A mozgásos elemek helyes technikai végrehajtásának fontossága a
balesetmegelőzés szempontjából.
Személyiség:
Önkontroll, önreflexió, akaratgátlás, szabályok betartása, fegyelem.
Annak tudatosítása, hogy a játék segít a feszültség levezetésében.
Annak felismerése és megfogalmazása saját szavaival, hogy mi
okozza a legnagyobb feszültséget és örömöt a küzdő feladatok
végrehajtása során.
Kulcsfogalmak Önkontroll, küzdés, tompítás, esés, erőbedobás.

7. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot
Órakeret
Tematikai egység kialakító és úszógyakorlatokban
15+2 óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és
higiéniai rendszabályai. Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos
Előzetes tudás
levegővétel az úszás rávezető gyakorlataiban.
Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi
A tematikai
szabályrendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az
egység nevelésiuszodai szabályok betartása. Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás)
fejlesztési céljai
technikájának rögzítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Környezetismeret:
A hátúszás és gyorsúszás lábtempójának (krallozás) oktatása. A
közegellenállás, a víz
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hátúszás kartempójának oktatása. A gyorsúszás kartempójának és
légzéstechnikájának oktatása. Mély vízben végrehajtott hátúszás.
A hátúszás és a gyorsúszás technikájának javítása.
Folyamatosan haladás a hátúszás és a gyorsúszás lábtempójával,
úszólap használatával. Úszás közben a stabilitás érzésének
kialakulása. A lábtempó, kartempó és a levegővétel technikai
végrehajtásának összekötése, folyamatos haladás közben. Legalább
50 méter folyamatos hátúszás teljesítése. A helyes kar- és lábtempó
elsajátítása. Mindkét tempóhoz a levegővétel megtanulása, különkülön. A három technikai elem összekapcsolása, gyakorlása.
Fejesugrás elsajátítása.
Ismeretek:
Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi
tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete,
játékos úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapatjátékok
eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabda-jellegű labdás játékok,
egyéb játékok különféle eszközökkel.
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tulajdonságai,
felhajtóerő, víz és
vízszennyezés;
személyi higiénia,
testápolás.

Az uszoda használatához kötődő baleset- és életvédelmi szabályok
maximális betartása.
Személyiségfejlesztés:
Önbizalom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben
mozgással kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi
alkalmazkodás.Társas gyakorlatok.
Örömmel, elkötelezettséget mutatva a mozgásműveltség fejlesztése
az egészségtudatos életvezetéssel kapcsolatban. Saját és társa
biztonsága érdekében az óvintézkedések alkalmazása a
balesetveszély elkerülése érdekében.
Csúszásveszély, lebegés, kartempó, levegővétel, lábtempó, siklás,
Kulcsfogalmak
gyorsúszás, hátúszás, krallozás, mélyvíz.

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorlatok
önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy nyújtó és erősítő hatású
gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért felelős főbb izomcsoportokra
korrekciós céllal is. Gyermekjóga-gyakorlatok. A progresszív relaxáció
A fejlesztés várt
alapgyakorlatai, az autogén tréning két alapgyakorlata.
eredményei akét
Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek tudatos
évfolyamos ciklus
alkalmazása. Egyszerű sérülések kezelése. Önmaga reakcióinak és saját
végén
testi és lelki határainak, korlátainak megismerése. Különböző
konfliktushelyzetek kezelése.
Ismerje, értelmezze, és tudja alkalmazni a megszokott szituációtól eltérő
helyzetekben is a mozgásműveltségi tartalmakon keresztül a különböző
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8. Iskolánra
jellemző külön
követelmények.
Síoktatás.
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mozgáskoncepciókat és foglalkoztatási formákat. Örömmel, érdeklődve
vegyen részt a saját, eszközzel és társakkal végrehajtott
mozgástevékenységeiben. Törekedjen a kommunikációs formák, jelek és
szabályok betartására. A kondicionális képességek fejlesztése során a
mozgáskészségek cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése,
végrehajtása.
Legyen képes a tanuló a szabályok keretein belül cselekedni, és
törekedjen azok betartására. Legyen képes és fogékony az irányítás általi
alkalmazkodásra. Legyen képes mozgását és akaratát gátolni; és legyen
képes a késleltetésre.
A Kölyökatlétika eszközeivel változatos pályák tervezése. Az újszerű
futó-, ugró-, dobóiskolai gyakorlatok lényege.
Törekedjen a tanuló saját gyengeségeinek csökkentésére. Élvezze a
szabályoknak megfelelő viselkedés örömét, miközben javaslatokat tesz
újszerű szabályok alkalmazására. Belsővé válik a versenyszituációkban
való részvétel, és nem a külső motiváció az elsődleges. A saját és mások
teljesítménye és erőfeszítése által elért eredmény öröme. A siker és
kudarc együttes megélése.
Ismerje a játékhoz szükséges alapvető technikai elemeket és azok
végrehajtását, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és hármas
kapcsolatok alapvető formáit. Ismerje az emberfogásos és a
területvédekezési formák közötti különbségeket. Ismerje a
sportjátékokban alkalmazott játékvezetői kar- és sípjeleket.
Jellemezze a gól elérésére, az ellenfél legyőzésére való törekvés,
tudatosodjon, hogy a sportban csak ellenfelek, nem pedig ellenségek
vannak. Belső motiváltság. A sportszerű viselkedés igénye, a keménység
és a durvaság közötti különbség megtapasztalása, az ellenfél tisztelete,
teljesítményének elismerése. Tudatosítsa, hogy a játék segíti a feszültség
levezetésében. Ismerje fel és saját szavaival fogalmazza meg, hogy mi
okozza a legnagyobb feszültséget és örömöt a küzdő feladatok
végrehajtása során.
Örömmel, elkötelezettséget mutatva fejlessze mozgásműveltségét az
egészségtudatos életvezetéssel kapcsolatban.
Tudja alkalmazni saját és társa biztonsága érdekében az óvintézkedéseket
a balesetveszély elkerülésének érdekében.
Alapvető technikai elemek elsajátítása. Balesetvédelem.
Órakeret 7
óra

4. évfolyam
1.Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés

Folyamatos
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2.1 Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek. Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és
játék
2.2Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
3.1. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
3.2. Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
4.1. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
4.2. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés: fittség és
versenyzés
5.1. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
technikai és taktikai feladatmegoldásokban. Motoros
képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
5.2. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
technikai és taktikai feladatmegoldásaiban. Motoros
képességfejlesztés: fittség és versenyzés
6. Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdő
feladatmegoldásokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
7. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és
úszó gyakorlatokban. Motoros képességfejlesztés,
mozgástanulás és játék
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Órakeret 29+1 óra

Órakeret 12+1 óra

Órakeret 20+1 óra

Órakeret 8+1 óra

Órakeret 29+1 óra

Órakeret 10+1 óra

Órakeret 25+2 óra

Órakeret 10+1óra

Órakeret 8+1 óra

Órakeret 15+2 óra

8. Iskolánra jellemző külön követelmények. Síoktatás.

Órakeret 7 óra

Összesen

185 óra

Tematikai egység

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

2. Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés

Folyamatos

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és helyes
végrehajtása. A biomechanikailag helyes testtartás, a higiénia, a
baleset-megelőzés és a környezettudatosság területein megszerzett
elemi ismeretek.
A megalapozott jövőorientált-egészségtudatos életvitel ismereteinek és
gyakorlatainak továbbfejlesztése. A testi és lelki egészségért való
személyes felelősség elmélyítése. A test- és térérzékelés, vagyis az
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önreflexió stabil megteremtése. A biomechanikailag helyes testtartás
fontosságának felismerése és a gerincvédelmi gyakorlatok napi,
szokásrendszerű végrehajtása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika:
A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó
számolás, térbeli
gyakorlatok. Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív tájékozódás,
relaxáció gyakorlatai. Lábboltozat-erősítő gyakorlatok. Mély
összehasonlítások.
hátizomzat, az oldal és a has izomzatának erősítését és a törzs
stabilizációját fejlesztő gyakorlatok.
Környezetismeret:
testünk,
A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó
életműködéseink; az
gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy nyújtó és
emberi szervezet.
erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért felelős
főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. GyermekjógaVizuális kultúra:
gyakorlatok. A progresszív relaxáció alapgyakorlatai, az autogén
tárgy- és
tréning két alapgyakorlata.
környezetkultúra,
vizuális
Ismeretek:
kommunikáció.
A biomechanikailag helyes testtartást, lábboltozatot és
törzsizomzatot kialakító, erősítő gyakorlatok helyes technikával
önállóan történő végrehajtása.
Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek
tudatos alkalmazása. Egyszerű sérülések kezelése.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Kritikus és kreatív gondolkodás a helytelen életviteli
magatartásformákkal szemben.
Az objektív mérések, a teljesítmény és a társas összehasonlítás által
önmaga reakcióinak és saját testi és lelki határainak, korlátainak
megismerése. Különböző konfliktushelyzetek kezelése.
Testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, mozgásos
Kulcsfogalmak elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség,
mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény.

Tematikai egység

Előzetes tudás

2.3.Természetes hely- és helyzetváltoztató,
manipulatív alapkészségek

Órakeret
60 óra

Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és játék
Az első és második évfolyamon szerzett tudás a természetes hely- és
helyzetváltoztató, manipulatív mozgások elnevezéseinek, lényeges
elemeinek ismeretében. A változatos gyakorlás során kialakult
jártasság az alapvető mozgáskészségek terén. Mozgáskészségek
alkalmazása játékhelyzetekben.
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Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
végrehajtásának stabilizálása készségszinten. A koordináció
A tematikai egység
megmaradása változó körülmények között is a feladatok végrehajtása
nevelési-fejlesztési
során. Az alap megteremtése a mozgáskészségek terén a továbblépési
céljai
lehetőségre, a sportág-specifikus gyakorlatok nagy intenzitású
végrehajtására.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az 1–2. évfolyamon megismert helyzetekben szerzett, jártassági
valószínűségszinten végrehajtott alapvető hely-, helyzetváltoztató és manipulatív számítás, térbeli
mozgásformáinak készségszintű végrehajtása a megszokottól eltérő alakzatok,
és igen változatos környezeti feltételek mellett.
tájékozódás.
Ismeretek:
Vizuális kultúra:
Az első és második évfolyam megismert mozgáskoncepciók,
tárgy- és
feladat-végrehajtási formák.
környezetkultúra,
vizuális
A megszokott szituációtól eltérő helyzetekben is a
kommunikáció.
mozgásműveltségi tartalmakon keresztül a különböző
mozgáskoncepciók és foglalkoztatási formák ismerete, értelmezése
Környezetismeret:
és alkalmazása.
mechanikai
Személyiség:
Saját erősségek és gyengeségek felismerése. A versenyszituáció és a törvényszerűségek; az
emberi szervezet
pozitív vagy negatív feszültség kapcsolata, felismerése. A mozgás,
működése,
játék és a feszültséglevezetés kapcsolata.
energianyerési
folyamatok.
Örömteli, érdeklődő részvétel a saját, eszközzel és társakkal
végrehajtott mozgástevékenységekben. Törekvés a kommunikációs
formák, jelek és szabályok betartására.
Mozgáskoncepció, biztonság, hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
Kulcsfogalmak mozgás, eszközhasználat, szabálytudat és alkalmazkodás, önismeret,
önértékelés.

Tematikai egység

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

2.4.Természetes hely- és helyzetváltoztató,
manipulatív alapkészségek

Órakeret
10 óra

Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
Az iskolai testnevelés órákon megszerzett mozgástapasztalat az
alapvető funkcionális mozgáskészségek terén. A mozgáskoncepciók
ismerete és feladatok közbeni helyes értelmezése.
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgások
változatos körülmények közti helyes technikai kivitelezése nehezített
körülmények között. A kondicionális képességek fejlesztéséhez
szükséges változatos mozgássorok, feladatok, játékok ismerete. Alkotó,
egyéni és csoportos kooperatív képességfejlesztő (rövid) gyakorlatok
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tervezése, kivitelezése, alkalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mozgásműveltség:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
A kondicionális képességek fejlesztése során a mozgáskészségek
cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése, végrehajtása.
Ismeretek:
Nyugalmi pulzus, terheléses pulzus, megnyugvás, légzés, szapora
légzés, izomfáradtság, reakciógyorsaság, mozdulatgyorsaság.
Annak felismerése, hogy a tanár vagy a tanuló vagy a társak által
tervezett feladatok melyik kondicionális képességet fejlesztik.
Személyiség:
Kitartás, önkontroll, szabálykövetés, kellemetlen érzések.
Képesség a szabályok keretein belüli cselekvésre és törekvés azok
betartására. Képesség és fogékonyság az irányítás általi
alkalmazkodásra. Képesség mozgása és akarata gátlására; képesség
a késleltetésre.
Kulcsfogalmak
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Kapcsolódási pontok
Matematika: logika,
valószínűségszámítás, térbeli
alakzatok,
tájékozódás.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.

Környezetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek; az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.
Állóképesség, mozdulatgyorsaság, reakcióidő, reakciógyorsaság,
nyugalmi pulzus, pihenő, önreflexió, önkontroll, önismeret.

3.1. Természetes mozgásformák a torna jellegű
Órakeret
Tematikai egység
feladatmegoldásokban
40 óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
Az előző évfolyamokon tanult elemek technikailag helyes
végrehajtása. Az összekapcsolt mozgásformák esztétikus bemutatása.
Nyújtott karú támaszhelyzet. Elemkapcsolatok, 3-4 mozgásforma
Előzetes tudás
összekapcsolása akár táncos formában is. Esztétikus kivitelezés.
Helyes támaszhelyzetek alkalmazása a gyakorlatokban. A statikus és
dinamikus elemek pontos végrehajtása. Szabályos mászó kulcsolás.
Önálló gyakorlás, gyakorlás párokban, társ segítségével. A tér-, izomA tematikai egység és egyensúlyérzék továbbfejlesztése. Esztétikus mozgásvégrehajtás
nevelési-fejlesztési fejlesztése. Gyermektáncoknál a ritmus és mozgás összehangolása,
páros táncoknál a társ elfogadása, megbecsülése, alkalmazkodás a társ
céljai
mozgásához.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Gurulóátfordulások előre, hátra különböző kiinduló és érkező
valószínűséghelyzetekbe, repülési fázissal. Fejállás különböző lábtartásokkal
számítás, térbeli
(zárt, nyújtott, terpesz, zsugor). Híd, spárga. Fellendülés kézállásba, alakzatok,
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segítővel, vagy önállóan. Futólagos kézálláson át gurulás előre
különböző érkezési helyzetekbe (nyújtott vagy zsugorülésbe, állásba,
guggolásba stb.). Kézenátfordulás oldalt. Hátraguruló, futólagos
kézálláson át. Tigrisbukfenc. Fejen átfordulás segítővel.
Kézenátfordulás oldalt. Lányok: gerenda: járások, lépések,
szökkenések, fordulatok. Alacsony gerendán gurulóátfordulás előre,
mérlegállás. Fiúk: gyűrű: alaplendület, lefüggés. 34 részes
szekrényen guggoló átugrás. Önálló talajgyakorlat összeállítása, 56
elemkapcsolatból, táncos összekötő elemekkel, akár zenére is.
Egyéni-, páros-társas gúlagyakorlatok vegyes párokban is.
Kötélmászás vagy rúdmászás mászó kulcsolással. Választott zenére
improvizációs-kreatív tánc összeállítása. Páros és csoportos
gyermektáncok, különböző térbeli alakzatokban. Motívumismeret
bővítése, az adott tánc struktúrájának egyre mélyebb megértése.
Ritmusgyakorlatok egész testtel. Hely- és helyzetváltoztató
természetes mozgásformák alkalmazása gyermektáncokban, és torna
jellegű feladatmegoldásokban is. A biomechanikailag helyes
testtartás kialakítását elősegítő speciális mozgások.
Legyen képes a tanuló a megismert gyakorlatelemek technikailag
helyes végrehajtására. A lányokban alakuljon ki az igény a nőies
mozgás iránt. Legyenek képesek az elsajátított mozgáselemeket
összefüggő gyakorlatban is alkalmazni. A kecses, esztétikus mozgás
kialakítása.
Ismeretek:
Térbeli tudatosság (elhelyezkedés a térben, mozgásirány…)
fontossága a torna feladatrendszerén keresztül. Tudatos
energiabefektetés. Társra és eszközre vonatkozó térbeli
helyzetérzékelés szerepe.
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tájékozódás.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Környezetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

A vállból történő lökő mozdulat jelentőségének ismerete az
átfordulásoknál (fejenátfordulás, kézenátfordulás). A tornamozgások
megnevezése. A tanult táncokhoz tartozó népi hagyományok
ismerete.
SzemélyiségFEJLESZTÉS:
Sérülésveszélyes helyzetek elkerülése. A tanult dalokhoz és
táncokhoz kapcsolódó népi hagyományok megismerése.
A sikeres feladatmegoldások érdekében a teljesítőképesség
határainak átlépése a személyes biztonság sérülése nélkül.
Gurulás, fellendülés, emelés, lebegőtámasz, tornaelem, aerobik, néptánc,
Kulcsfogalmak
pontozás, bemutatás, szólítás, érkezés, ki-és bejelentkezés.

Tematikai egység

3.2. Természetes mozgásformák a torna jellegű

Órakeret
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feladatmegoldásokban
20 óra
A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése és végrehajtása.
Változatos térirányokban tükrözés. Cselekvésbiztonság a tengelykörüli
Előzetes tudás
mozgásokban.
A tartásos és mozgásos képességek fejlesztése. A lányoknál a nőies,
A tematikai
szép mozgás előtérbe helyezése, esztétikus mozgásvégrehajtásra való
egység nevelésitörekvés erősítése. A gyermektáncok tanulásánál a mozgás és a ritmus
fejlesztési céljai
iránti érzék fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az eddig tanult tartásos és mozgásos elemek fejlesztése.
valószínűség-számítás,
Támaszhelyzetek és gyakorlatok talajon. Lendületek előre, hátra.
térbeli alakzatok,
Haladás oldalirányba. Kreatív tánc különböző ritmusú zenére.
tájékozódás.
A megtanult, elsajátított torna és tánc mozgáselemeiből
összeállított gyakorlatok bemutatása, előadása
versenyhelyzetekben. Fellépések kisebb közönség előtt, a
versenyrutin megszerzése céljából.
Ismeretek:
A rendszeres testedzés hatása a szervezetre. Az edzettség és a
teljesítmény a mindennapokban. A balesetek elkerülésének módjai.
A bemutatott gyakorlatok értékelése, pontozása, a kapott értékek
megbeszélése, a tanulságok levonásával.
SzemélyiségfEJLESZTÉS:
A motoros képességek fejlesztésének tudatosítása.

Vizuális kultúra: tárgyés környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Környezetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

A csapatszellem fontossága. Személyes érdekek háttérbe helyezése
a csapatérdekkel szemben.
Gurulás, lendítés, fellendülés, kéz- és fejtámasz, elugrás, repülési fázis,
Kulcsfogalmak lebegőtámasz, függés- és egyensúlygyakorlat, mászó kulcsolás, kreatív
tánc, ritmusgyakorlat, pontozás, aerobik, tánc.

Tematikai egység

Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

4.1. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
Órakeret60
feladatmegoldásokban
óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
Az atlétikai jellegű mozgásformák jártasság szintű ismerete. A futó,
szökdelő és dobó alapgyakorlatok változatos végrehajtása. A
mozgáskoncepciók tudatos és tervszerű alkalmazása állandó és változó
környezeti feltételek mellett.
Az önértékelés további erősítése. Az atlétikai jellegű mozgásformák
végrehajtása során a koordináció finomítása. A futó-, ugró és dobó
alapkészségek tudatos, célorientált fejlesztése, tudatosítása. A sokoldalú
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atlétikai képzés mozgásos alapjainak megteremtése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
valószínűség(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
számítás, térbeli
alakzatok,
Futógyakorlatok a lépéshossz-lépésfrekvencia dinamikájának
tájékozódás.
változatos alakításával, szabadon, és növekvő akadályok és
kényszerítő eszközök felett. Ugróiskolai gyakorlatok,
Vizuális kultúra:
sorozatszökdelések az ugrástávolság és a magasság változtatásával. tárgy- és
Komplex futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk az egyre
környezetkultúra,
hatékonyabb technikai kivitelezés érdekében. Vágtafutás; tartós
vizuális
futás különböző terepeken; változó kiindulási helyzetekből végzett
kommunikáció.
rajtgyakorlatok; távolugrás-kísérletek guggoló technikával, rövid
nekifutásból; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; kislabda és Környezetismeret:
egyéb eszközök hajítása 3 lépéses dobóritmusban; atlétikai
mechanikai
dobásgyakorlatok: egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vető
törvényszerűségek, az
mozdulatok célra, távolságra, különböző kiinduló helyzetekből,
emberi szervezet
mozgásból.
működése,
energianyerési
Ismeretek:
folyamatok.
Újszerű futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok.
A Kölyökatlétika eszközeivel változatos pályák tervezése. Az
újszerű futó-, ugró-, dobóiskolai gyakorlatok lényege.
Személyiségfejlesztés:
Testtudat, önértékelés, önbecsülés, gondolkodás, motiváció,
érzelem- és feszültségszabályozás, öröm.
Törekvés a saját gyengeségek csökkentésére. A szabályoknak
megfelelő viselkedés öröme, javaslattétel újszerű szabályok
alkalmazására.
Futó-, ugró-, dobóiskolai gyakorlat, változatos gyakorlás, ritmusváltás,
Kulcsfogalmak
futóiskola.

4.2. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
Órakeret
Tematikai egység feladatmegoldásokban
20 óra
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
Az alapvető mozgáskészségek helyes technikai végrehajtása atlétikai,
Előzetes tudás
játékos és játékos jellegű feladatokban (Kölyökatlétika).
A Kölyökatlétika eszközkészletének szakszerű és élményközpontú
A tematikai
felhasználása a kondicionális képességek fejlesztésében. A felnőtt
egység nevelésiatlétikai versenyszituációkkal való ismerkedés, felkészítés.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Mozgásműveltség:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
A Kölyökatlétika versenyszámaihoz kapcsolódó mozgásformák,
helyes technikai és biztonságos végrehajtása.
Ismeretek:
A koordinációs létra használata gyorsaság- és állóképességfejlesztésben. A váltóbot átadásának legegyszerűbb módja. A
Kölyökatlétika versenyszámainak ismerete. Progresszív
futófeladatok.
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Matematika: logika,
valószínűségszámítás, térbeli
alakzatok,
tájékozódás.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.

Környezetismeret
A Kölyökatlétika versenyszámai alapján saját pályák tervezése társ
mechanikai
vagy tanári segítséggel.
törvényszerűségek, az
Személyiségfejlesztés:
emberi szervezet
Egészséges versenyszellem, csapatmunka, saját teljesítmény
működése,
értékelése.
Belsővé válik a versenyszituációkban való részvétel, és nem a külső energianyerési
folyamatok.
motiváció az elsődleges. A saját és mások teljesítménye és
erőfeszítése által elért eredmény öröme. A siker és kudarc együttes
megélése.
Koordinációs létra, váltóbot, gyorsaság, állóképesség, szivacsgerely, bója,
Kulcsfogalmak
gátak.

5.1. Természetes mozgásformák a sportjátékok
Órakeret
Tematikai egység alapvető technikai és taktikai feladatmegoldásaiban
50 óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
A sportjátékok első és második osztályában megismert alapvető
manipulatív készségek, labdás és labda nélküli technikai elemek, az
Előzetes tudás
egyszerű támadó és védő helyzetek, valamint az alapvető szabályok
ismerete.
A labdarúgás, mini kosárlabda és a (szivacs-)kézilabda játék
A tematikai
alaptechnikáinak alkalmazása a spontán játék során is, a játék közbeni
egység nevelésidöntéshelyzetekben a legcélszerűbb mozgáscselekvés kialakítása. A
fejlesztési céljai
taktikai gondolkodás kialakításának megkezdése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Általános technikai, taktikai tartalmak: játékos passzolási és
valószínűséglabdavezetési gyakorlatok. Cselezések. Helyezkedés.
számítás, térbeli
Szabályismeret. – Szabálytalan technikák (lépéshiba,
alakzatok,
labdavezetési hiba). – Az ellenféllel szembeni
tájékozódás.
szabálytalanságok. – Büntetések.
Vizuális kultúra:
(Szivacs)kézilabda: magas és mély labdavezetés. Kétkezes mellső és
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felső dobás. Kapura lövés kitámasztással. Kapura lövés be- és
felugrással. Lövő- és átadócselek, átemelés. Elzárások. Cselezés a
dobókéz felé és azzal ellentétes irányba. 7 m-es dobás. Labdaszerzés
(elütés, halászás). Kapus bázistechnika. Emberfogásos és
területvédekezés. (Szivacs)kézilabda játék 3+1, 5+1, 6+1 fővel.
Minikosárlabda:megindulás, megállás, sarkazás. Labdavezetés.
Kosárra dobások álló helyből és mozgás közben. Átadási,
dobó- és indulócselek. Büntető dobás. Labdaszerzés (elütés,
halászás). Emberfogásos és területvédekezés.
Minikosárlabda játék.
Labdarúgás:Labdaátvétel, labdavezetés. Rúgások társhoz és kapura
belsővel, belső csüddel és teljes csüddel. Lövő- és testcselek.
Büntetőrúgás. Szerelés. Kapus bázistechnika. Kispályás labdarúgás,
4:1-es felállás, rombusz alakzat.
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tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Környezetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

A tanult technikai elemek összekapcsolása, különböző irányokból és
magasságokban érkező labda átvétele (kézzel illetve lábbal) után
labdavezetéssel haladás, közben irányváltoztatások, cselezés, majd
kosárra/kapura dobás, rúgás. A gyakorlatok nagy frekvenciával
történő végrehajtása. Törekvés a maximális sebességgel való
kivitelezésre. Az alapvető kapuvédési technikák alkalmazása. A
labdarúgás, a minikosárlabda, a (szivacs)kézilabda, valamint egyéb
sportjáték-előkészítő kisjátékokban és iskolai játékokban való aktív
részvétel.
Ismeretek:
Technikai elemek. Páros, hármas kapcsolatok, csapatjáték.
Játékvezetői kar- és sípjelek.
A játékhoz szükséges alapvető technikai elemek és azok
végrehajtása, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és
hármas kapcsolatok alapvető formái. Az emberfogásos és a
területvédekezési formák közötti különbségek. A sportjátékokban
alkalmazott játékvezetői kar- és sípjelek.
Személyiség:
Ellenfél, sportszerűség, keménység, durvaság.
A gól elérésére, az ellenfél legyőzésére való törekvés, annak
tudatosulása, hogy a sportban csak ellenfelek, nem pedig ellenségek
vannak. Belső motiváltság. A sportszerű viselkedés igénye, a
keménység és a durvaság közötti különbség megtapasztalása, az
ellenfél tisztelete, teljesítményének elismerése.
Gól, kosár, technikai elem, cselezés, dobásforma, rúgásforma,
Kulcsfogalmak emberfogás, területvédelem, taktika, játékvezető, versenybíró, ellenfél,
csapat, csapattag.
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5.2. Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető
Órakeret
Tematikai egység technikai és taktikai feladatmegoldásaiban
20 óra
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
A labdával mint sporteszközzel való játék élményközpontú, örömteli
Előzetes tudás
tapasztalata.
A különféle technikai elemek összekapcsolása és játékhelyzetekben
A tematikai
történő helyes alkalmazása az eddigieknél magasabb szinten. Átmenet
egység nevelésia konkrét műveleti gondolkodásból a formális műveleti gondolkodásba.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
A sportjátékokkal való ismerkedés során szerzett jártasságszintű,
valószínűségspecifikus, az adott sportágra jellemző feladatok.
számítás, térbeli
alakzatok,
A jártasságszintű sportjáték-elemek alkalmazása a nehezített,
tájékozódás.
kifejezetten a kondicionális képességet fejlesztő feladatokban.
Vizuális kultúra:
Ismeretek:
tárgy- és
Az adott sportági mozgásanyaggal fejleszthető kondicionális
környezetkultúra,
képességek és gyakorlataik.
vizuális
kommunikáció.
A különböző kondicionális képességek fejlesztésére használható
speciális, sportági mozgásanyag megfelelő kiválasztása.
Környezetismeret:
Személyiség:
mechanikai
Belső motiváció, küzdés, lazítás, oldás, tűrés.
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
A saját és mások teljesítményének értékelése önmagához képest.
működése,
energianyerési
folyamatok.
Kulcsfogalmak Fáradtság, izomláz, légszomj, szomjúság, izzadás, tehetetlenség, pihenés.

Tematikai egység

Előzetes tudás

6. Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdő
Órakeret
feladatmegoldásokban
14 óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
Az első és második évfolyamon szerzett húzó-toló és eséstapasztalatok, és az alapvető mozgáskészségek terén szerzett tudatosan
kontrollálható precíziós végrehajtás képessége.
Az önvédelem és küzdő feladatok során szerzett pozitív tapasztalatok
megerősítése a további gyakorlás céljából.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mozgásműveltség:

Kapcsolódási pontok
Történelem,
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Társtolások és -húzások különböző kiindulóhelyzetből a test
különböző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel. Páros és
csoportos kötélhúzások különböző kiindulóhelyzetekből. Esések és
tompításaik előre, hátra, oldalra.

társadalmi és
állampolgári
ismeretek: keleti
kultúrák.

Az alapvető mozgáskészségek cselekvésbiztos használata a küzdő
jellegű játékokban és játékos jellegű feladatokban.
Ismeretek:
A mozgásos feladatok végrehajtásának kulcselemei, a küzdés
baleset-megelőzési és szabályrendszere. Küzdőjátékok, játékok
páros, csoportos együttműködést feltételező, erőfejlesztő
tartalommal.

Környezetismeret:
izmok, ízületek,
anatómiai ismeretek,
testi és lelkiharmónia.

A mozgásos elemek helyes technikai végrehajtásának fontossága a
balesetmegelőzés szempontjából.
Személyiség:
Önkontroll, önreflexió, akaratgátlás, szabályok betartása, fegyelem.
Annak tudatosítása, hogy a játék segít a feszültség levezetésében.
Annak felismerése és megfogalmazása saját szavaival, hogy mi
okozza a legnagyobb feszültséget és örömöt a küzdő feladatok
végrehajtása során.
Kulcsfogalmak Önkontroll, küzdés, tompítás, esés, erőbedobás.

7. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot
Órakeret
Tematikai egység kialakító és úszógyakorlatokban
30 óra
Motoros képességfejlesztés, mozgástanulás és játék
A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és
higiéniai rendszabályai. Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos
Előzetes tudás
levegővétel az úszás rávezető gyakorlataiban.
Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi
A tematikai
szabályrendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az
egység nevelésiuszodai szabályok betartása. Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás)
fejlesztési céljai
technikájának rögzítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Környezetismeret:
A hátúszás és gyorsúszás lábtempójának (krallozás) oktatása. A
közegellenállás, a víz
hátúszás kartempójának oktatása. A gyorsúszás kartempójának és
tulajdonságai,
légzéstechnikájának oktatása. Mély vízben végrehajtott hátúszás.
felhajtóerő, víz és
A hátúszás és a gyorsúszás technikájának javítása.
vízszennyezés;
személyi higiénia,
Folyamatosan haladás a hátúszás és a gyorsúszás lábtempójával,
testápolás.
úszólap használatával. Úszás közben a stabilitás érzésének
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kialakulása. A lábtempó, kartempó és a levegővétel technikai
végrehajtásának összekötése, folyamatos haladás közben. Legalább
50 méter folyamatos hátúszás teljesítése. A helyes kar- és lábtempó
elsajátítása. Mindkét tempóhoz a levegővétel megtanulása, különkülön. A három technikai elem összekapcsolása, gyakorlása.
Fejesugrás elsajátítása.
Ismeretek:
Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi
tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete,
játékos úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapatjátékok
eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabda-jellegű labdás játékok,
egyéb játékok különféle eszközökkel.
Az uszoda használatához kötődő baleset- és életvédelmi szabályok
maximális betartása.
Személyiségfejlesztés:
Önbizalom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben
mozgással kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi
alkalmazkodás.
Örömmel, elkötelezettséget mutatva a mozgásműveltség fejlesztése
az egészségtudatos életvezetéssel kapcsolatban. Saját és társa
biztonsága érdekében az óvintézkedések alkalmazása a
balesetveszély elkerülése érdekében.
Csúszásveszély, lebegés, kartempó, levegővétel, lábtempó, siklás,
Kulcsfogalmak
gyorsúszás, hátúszás, krallozás, mélyvíz.

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorlatok
önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy nyújtó és erősítő hatású
gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért felelős főbb izomcsoportokra
korrekciós céllal is. Gyermekjóga-gyakorlatok. A progresszív relaxáció
alapgyakorlatai, az autogén tréning két alapgyakorlata.
Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek tudatos
alkalmazása. Egyszerű sérülések kezelése. Önmaga reakcióinak és saját
A fejlesztés várt
testi és lelki határainak, korlátainak megismerése. Különböző
eredményei akét
konfliktushelyzetek kezelése.
évfolyamos ciklus
Ismerje, értelmezze, és tudja alkalmazni a megszokott szituációtól eltérő
végén
helyzetekben is a mozgásműveltségi tartalmakon keresztül a különböző
mozgáskoncepciókat és foglalkoztatási formákat. Örömmel, érdeklődve
vegyen részt a saját, eszközzel és társakkal végrehajtott
mozgástevékenységeiben. Törekedjen a kommunikációs formák, jelek és
szabályok betartására. A kondicionális képességek fejlesztése során a
mozgáskészségek cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése,
végrehajtása.
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Legyen képes a tanuló a szabályok keretein belül cselekedni, és
törekedjen azok betartására. Legyen képes és fogékony az irányítás általi
alkalmazkodásra. Legyen képes mozgását és akaratát gátolni; és legyen
képes a késleltetésre.
A Kölyökatlétika eszközeivel változatos pályák tervezése. Az újszerű
futó-, ugró-, dobóiskolai gyakorlatok lényege.
Törekedjen a tanuló saját gyengeségeinek csökkentésére. Élvezze a
szabályoknak megfelelő viselkedés örömét, miközben javaslatokat tesz
újszerű szabályok alkalmazására. Belsővé válik a versenyszituációkban
való részvétel, és nem a külső motiváció az elsődleges. A saját és mások
teljesítménye és erőfeszítése által elért eredmény öröme. A siker és
kudarc együttes megélése.
Ismerje a játékhoz szükséges alapvető technikai elemeket és azok
végrehajtását, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és hármas
kapcsolatok alapvető formáit. Ismerje az emberfogásos és a
területvédekezési formák közötti különbségeket. Ismerje a
sportjátékokban alkalmazott játékvezetői kar- és sípjeleket.
Jellemezze a gól elérésére, az ellenfél legyőzésére való törekvés,
tudatosodjon, hogy a sportban csak ellenfelek, nem pedig ellenségek
vannak. Belső motiváltság. A sportszerű viselkedés igénye, a keménység
és a durvaság közötti különbség megtapasztalása, az ellenfél tisztelete,
teljesítményének elismerése. Tudatosítsa, hogy a játék segíti a feszültség
levezetésében. Ismerje fel és saját szavaival fogalmazza meg, hogy mi
okozza a legnagyobb feszültséget és örömöt a küzdő feladatok
végrehajtása során.
Örömmel, elkötelezettséget mutatva fejlessze mozgásműveltségét az
egészségtudatos életvezetéssel kapcsolatban.
Tudja alkalmazni saját és társa biztonsága érdekében az óvintézkedéseket
a balesetveszély elkerülésének érdekében.
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II.4 SPORTÁGVÁLASZTÁS
A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és célja, hogy a gyermekeket megismertesse a
sportolási lehetőségekkel, bepillantást nyújtson a sport világába, megismertessen a testedzés
jelentőségével, megmutassa a különböző sportágak jellegzetességeit, hangsúlyozza a sportra, az
egészséges életmódra nevelés fontosságát, felkeltse a sport iránti érdeklődést, vágyat, és segítséget
adjon az egyén számára, az adottságok figyelembe vételével a legmegfelelőbb sportág tudatos
kiválasztására.
A nevelés-oktatás egyik legfontosabb pontja tanítványaink mindennapos mozgásra nevelése. A
mozgás örömének átélése mellett az akár játékosan végzett sporttevékenység, valamint a testedzés
számtalan lehetőségének kihasználása során tanítványaink rendhez, fegyelemhez szoknak,
szabályismereteket sajátítanak el. A sportmunka erősíti, edzi a jellemet, az akaraterőt, a küzdeni
tudást, kitartásra nevel, megtanítja a sportoló fiatalokat az egyéni és kisebb-nagyobb közösségek
céljaiért küzdeni, így az egyéni és társas kompetenciák fejlesztését nagymértékben segíti.
A sportágválasztó elnevezésű tantárgy célja az is, hogy a fiatalok sportválasztása pontos
ismereteken és tudatos döntéseken alapuljon. A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkednek
a saját, önerőből elért sikerek örömével, de szó esik a kudarcok, a csalódások elviselésének
módozatairól is.
Egy ország, egy nemzet sportszakmai megítélése azon is múlik, hogy milyen erőket mozgat meg,
mennyi munkát fektet be, mennyit áldoz a sportutánpótlás nevelésére, a tehetségek felkutatására, a
jövő eredményeinek megalapozására. Ezért nagyon fontos, hogy a komolyan sportolni kívánók
fiatal korban ismerkedjenek meg a sportolási lehetőségekkel, és időben kezdhessék – a változtatás
esélyét is beleszőve – az egyén, a kisebb és nagyobb közösség számára is fontos sportmunka.
ÓRATERV
Heti óraszám
1. évfolyam 1
2. évfolyam 1
3. évfolyam 1
4. évfolyam 1

Éves óraszám
37
37
37
37

1–2. évfolyam
Az életkori sajátosságok figyelembevételével, játékos formában bepillantás a sport világába, a
sportolás alapjainak megismertetése történik. Fontos feladatok és célok:
– a mozgás élményének megélése, megtapasztalása;
– sportjátékokkal, mozgáshoz köthető mondókákkal, énekekkel történő különböző
mozgástevékenységekre történő ráhangolás;
– testrészek ismerete, mozgásorientációs gyakorlatok végzése;
– a sport, mint örömforrás megtapasztaltatása;
– sporttevékenységekhez köthető tudásbővítés játékos formában
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Heti óraszám: 1 óra
Órakeret 37

A mozgás örömei

6 +1 óra

Sporteszközök

5 + 1 óra

A sport és az évszakok kapcsolata

5 + 1 óra

Ki? Mit? Tud?

5 + 1 óra

Sportágválasztási lehetőségek
Éves óraszám

12 óra
33 + 4 óra

Tematikai egység/
Órakeret
A mozgás örömei
Fejlesztési cél
6+1 óra
Előzetes tudás
A mozgás örömének felfedeztetése, megismertetése, megtapasztalása.
Tantárgyi
A sporttevékenység megszerettetése.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ének-zene: ritmizálás.
 Játékos gyakorlatsorok zenére.
 Játék a szabadban.
Környezetismeret
 Játékos mozgásformák végzése.
 Tornatermi játékok.
 Szabályok megismerése.
 Mozgáskoordináció, térérzékelés fejlesztése.
Kulcsfogalmak Testtartás, irány, térérzékelés, mozgás, viselkedés.

Tematikai egység/ Sporteszközök
Órakeret
Fejlesztési cél
5+1 óra
Előzetes tudás
Sporteszközök megismerése, kezelésük. Az eszközök szakszerű,
Tantárgyi
biztonságos használata.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
 Ismerkedés mindennapi sporteszközökkel.
sporteszközök.
 A sport egyéb eszközei.
 Alap-sporteszközök megismerése, kipróbálása,
használata (labda, karika, stb.).
 Sportjátékok sporteszközökkel.
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Mozgásforma, sporteszköz, gyakorlat.

Tematikai egység/
Órakeret
A sport és az évszakok kapcsolata
Fejlesztési cél
5+1 óra
Előzetes tudás
Hasonlóságok és különbözőségek felismerése.
Tantárgyi
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
 Különböző évszakokhoz kapcsolódó sportági
évszakok, időjárás.
ismeretszerzés.
 Spotjátékok egyszerűsített szabályaival való ismerkedés
Kulcsfogalmak Téli sport, tavaszi sport, nyári sport, őszi sport.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Ki? Mit? Tud?

Órakeret
5+1 óra

Előzetes tudás
Ismeretszerzés a sportolás színtereiről, sportágakról, öltözékekről.
Tantárgyi
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és
 A sportolás színterei.
gyakorlat; erkölcstan:
 Sportruházat.
család, barátok,
 Ki milyen sportágat ismer?
közösségek.
 Új sportágak. Sport a családban, barátoknál,
ismerősöknél.
 Ki milyen sportolót ismer?

Technika, életvitel és
gyakorlat: bevásárló
helyek.
Vizuális kultúra:
televíziós műsorok.

Kulcsfogalmak

Sportruházat, sportágsoroló.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Sportágválasztási lehetőségek

Órakeret
12 óra

Reális énkép, önismeret kialakítása, fejlesztése. Optimális választási
készség, képesség fejlesztése.
Tantárgyi
Sportágválasztás az egyéni adottságok, képességek és a lehetőségek
fejlesztési célok
figyelembevételével.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Testnevelés és sport:
sportrendezvények,
versenyek, edzések.

 Sportágak megismerése, kipróbálása.
 Különböző sportágak jellemzőinek megismerése,
kipróbálása.
 Képességek felmérése sportágválasztáshoz.
Kulcsfogalmak Sportágválasztás, sportrendezvény, sportválasztás, próbajáték.

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A sport játékos megismertetése során fejlődik a mozgáskoordináció, a
térközi és térbeli mozgás biztonsága. A mozgás örömforrásként való
megélése pozitív hatású a sportmunka megalapozásához. A
sporteszközök megismertetésével sikerül megalapozni a későbbiekben
használt eszközök feladatát, funkcióját. Ismeretekre tesznek szert a
tanulók a sport színtereiről, sportolási lehetőségekről. A tantárgy
tanulása megkönnyíti és segíti a sportágválasztást.

2. évfolyam
Éves óraszám : 37 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Heti óraszám: 1 óra
Órakeret 37

A mozgás örömei

6 + 1 óra

Sporteszközök

5 + 1 óra

A sport és az évszakok kapcsolata

5 + 1 óra

Ki? Mit? Tud?

5 + 1 óra

Sportágválasztási lehetőségek

12 óra

Éves óraszám

33 + 4 óra

Tematikai egység/
Órakeret
A mozgás örömei
Fejlesztési cél
6+1 óra
Előzetes tudás
A mozgás örömének felfedeztetése, megismertetése, megtapasztalása.
Tantárgyi
A sporttevékenység megszerettetése.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ének-zene: ritmizálás.
 Ritmikus, játékos, zenés torna
 Játék a szabadban.
Környezetismeret
 Játékos mozgásformák végzése.
 Tornatermi játékok.
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 Szabályok megismerése.
 Mozgáskoordináció, térérzékelés fejlesztése.
Kulcsfogalmak Testtartás, irány, térérzékelés, mozgás, viselkedés.

Tematikai egység/ Sporteszközök
Órakeret
Fejlesztési cél
5+1 óra
Előzetes tudás
Sporteszközök megismerése, kezelésük. Az eszközök szakszerű,
Tantárgyi
biztonságos használata.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
 Ismerkedés mindennapi sporteszközökkel.
sporteszközök.
 A sport egyéb eszközei.
 Alap-sporteszközök megismerése, kipróbálása,
használata (labda, karika, gerenda, ugrószekrény stb.).
 Labdabiztonság kialakítása, labdaérzék fejlesztése.
Kulcsfogalmak Mozgásforma, sporteszköz, gyakorlat.

Tematikai egység/
Órakeret
A sport és az évszakok kapcsolata
Fejlesztési cél
5+1 óra
Előzetes tudás
Hasonlóságok és különbözőségek felismerése.
Tantárgyi
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
 Különböző évszakokhoz kapcsolódó sportági
évszakok, időjárás.
ismeretszerzés.
 Évszakhoz nem köthető sportágak.
 Azonosságok és eltérések megfogalmazása.
 Egyéni és csapatjátékok beépítése, megszerettetése.
Téli sport, tavaszi sport, nyári sport, őszi sport, időjárás-független
Kulcsfogalmak
sporttevékenység.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Ki? Mit? Tud?

Órakeret
5+1 óra

Előzetes tudás
Ismeretszerzés a sportolás színtereiről, sportágakról, öltözékekről.
Tantárgyi
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és
 A sportolás színterei.
gyakorlat; erkölcstan:
 Sportruházat.
család, barátok,
 Ki milyen sportágat ismer?
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 Új sportágak. Sport a családban, barátoknál,
ismerősöknél.
 Sporttevékenységek, sportöltözékek felismerése,
azonosítása, megnevezése.
 Környezetünkben élő sportpéldaképek megismerése.
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közösségek.
Technika, életvitel és
gyakorlat: bevásárló
helyek.
Vizuális kultúra:
televíziós műsorok.

Kulcsfogalmak

Sportruházat, sportágsoroló.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Sportágválasztási lehetőségek

Órakeret
12 óra

Reális énkép, önismeret kialakítása, fejlesztése. Optimális választási
készség, képesség fejlesztése.
Tantárgyi
Sportágválasztás az egyéni adottságok, képességek és a lehetőségek
fejlesztési célok
figyelembevételével.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
 Részvétel sportágválasztó rendezvényeken.
sportrendezvények,
 Próbajátékok.
versenyek, edzések.
 Sportágak megismerése, kipróbálása.
 Különböző sportágak jellemzőinek felismerése,
kipróbálása.
 Sportágakra való alkalmasság felmérése, kiválasztása.
Kulcsfogalmak Sportágválasztás, sportrendezvény, sportválasztás, próbajáték.

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A sport játékos megismertetése során fejlődik a mozgáskoordináció, a
térközi és térbeli mozgás biztonsága. A mozgás örömforrásként való
megélése pozitív hatású a sportmunka megalapozásához. A különböző
sportágak kipróbálása során reális önismeret alakul ki. A sporteszközök
megismertetésével sikerül megalapozni a későbbiekben használt
eszközök feladatát, funkcióját. Ismeretekre tesznek szert a tanulók a
sport színtereiről, fajtáiról, sportolási lehetőségekről. A tantárgy tanulása
megkönnyíti és segíti a sportágválasztást.

3 – 4 . évfolyam
Elsődleges cél a sporttevékenység fokozatos tudatossá tétele. A sport nyújtotta pozitív lehetőségek
megismerésével a sportolni vágyó fiatalok folyamatosan megismerik a sport világát,
megismerkednek különböző sportolási lehetőségekkel, a sport egészségre ható erejével, nevelő
hatásával. Személyes élmények és közvetett források segítségével bepillantanak élsportolók
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életébe, sportágválasztó rendezvényeken való részvétel útján szakszerű segítséget kapnak az egyén
számára legmegfelelőbb sportág kiválasztásához és műveléséhez.
3. évfolyam
Éves óraszám : 37 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Heti óraszám: 1 óra
Órakeret 37

Élménysoroló

3 óra

Kötelező és szabadidős tevékenységek
Az idő helyes beosztása

5 óra

A sport világa

3 + 1 óra

A sport szerepe életünkben

4 óra

Sportolási lehetőségek
A lehetőségek széleskörű megismerése

2 + 1 óra

A sport és az egészség kapcsolata

4 + 1 óra

Sportegyesületek látogatása

3 óra

Olvasmányélmények
Példaképek gyűjtése

3 óra

Elődeink nyomában

2 + 1 óra

Sportágválasztás

4 óra

Éves óraszám

33 + 4 óra

Tematikai egység/
Élménysoroló
Fejlesztési cél
Szárazföldi sportélmények.
Előzetes tudás
A sport szeretetének erősítése.
Tantárgyi
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
– Legkedvesebb sportélmények – élménybeszámolók.
– Legkedvesebb sportjátékok.
– Különböző mozgásformák tudatos alkalmazása (guggolás,
térdepelés, ugrás, lendítés stb.).

Kulcsfogalmak

Órakeret
3 óra

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
úszásfoglalkozás,
játékos foglalkozások,
szabadidős
tevékenységek, tánc.

Dráma és tánc: zene,
tánc.
Mozgás, szárazföldi sport, vízi sport, élmény, öröm, szeretet, guggolás,
térdepelés, ugrás, lendítés.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kötelező és szabadidős tevékenységek
Órakeret
Az idő helyes beosztása
5 óra
Korábbi tapasztalatok a napi elfoglaltságok ütemezésében,
Előzetes tudás
megvalósításában.
A napi tevékenységek tudatos megtervezése, kivitelezése. A
Tantárgyi
korrigálás lehetőségének figyelembevétele.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mindennapi tevékenységeink.
Környezetismeret;
természetismeret:
 Tanulás.
iskolai elfoglaltság,
 Sport.
szabadidős
 Játék.
tevékenység, sport Pihenés.
elfoglaltság, játék.
Napirend, az idő beosztása.

Kulcsfogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Testnevelés és sport:
sportelfoglaltság,
játék.
Tervezés, megvalósítás, kötelező, szabadon választható, változtatás,
lehetőség.

Órakeret
3 + 1 óra
Személyes vagy közvetett formában szerzett egyéni tapasztalatok a
sportolói életvitelről.
A sportolói életvitellel járó életforma megismertetése.
A sport világa

Tantárgyi
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
– Ismerkedés a sportoló fiatalok életével.
Testnevelés és sport:
– Információgyűjtés a környezetben, családban, barátok között edzések,
fellelhető élsportolók életéről.
sportfórumok.
– A sportelfoglaltsággal járó mindennapi tevékenység
megismertetése.
Rendszeresség, következetesség, pontosság, elfoglaltság, munka,
Kulcsfogalmak
teljesítmény.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
Tantárgyi
fejlesztési célok

Órakeret
4 óra
Egyéni ismeretszerzés, információgyűjtés, tapasztalat átadása.
A tanulók megismertetése a komoly sportmunkával járó pozitív
élményekkel, negatív hatásokkal.
A sport szerepe életünkben

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
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 A sport, mint játék.
 A sport, mint hobbi.
Kulcsfogalmak

Testnevelés és sport:
sportprogramok,
fórumok.
Játék, hobbi, hivatás, elkötelezettség, példamutatás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Sportolási lehetőségek
Órakeret
A lehetőségek széleskörű megismerése
2 + 1 óra
Testnevelésórákon, edzéseken, edzéslátogatásokon, televízióból
Előzetes tudás
megszerzett élmények, tapasztalatok.
Optimális választási készség, képesség fejlesztése. Helyes önkép,
Tantárgyi
önismeret kialakítása. Az egyéni adottságokhoz és a lehetőségekhez
fejlesztési célok
történő igazodás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
 Sport a nevelési-oktatási intézményben.
edzés,
 Egyesületekben történő sportolás.
versenylátogatás.
 Sportági ajánlások.
Kulcsfogalmak

Lehetőség, adottság, választhatóság, elméleti ismeret, gyakorlati
tudnivaló.

Tematikai egység/
Órakeret
A sport és az egészség kapcsolata
Fejlesztési cél
4 + 1 óra
Olvasmányélmények, tanórai beszélgetések.
Előzetes tudás
A sport szerepének megismertetése ez egészséges életmód
Tantárgyi
kialakításában. Tudatos egészségmegőrző életmód kialakítása.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Környezetismeret;
 Egészséges életmód kialakítása.
technika, életvitel és
 Az egészséges táplálkozás fontossága.
gyakorlat: egészséges
 Tudatos magatartásforma, szemlélet kialakítása.
életmód, egészséges
táplálkozás.

Kulcsfogalmak

Testnevelés és sport:
edzés.
Egészség, fejlődő szervezet, sportolói életvitel, életmód.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
Tantárgyi
fejlesztési célok

Órakeret
3 óra
Közvetlen úton megszerzett személyes információ az egyesületi
munkáról.
Élet közeli, személyes tapasztalatszerzés, információgyűjtés a
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról, elfoglaltságról,
Sportegyesületek látogatása
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terhelésről.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport
 Edzések, mérkőzések, versenyek megtekintése.
 Élménybeszámolók a látottakról.
 A sporteredmények eléréséhez szükséges feladatok.
Kulcsfogalmak Edzés, mérkőzés, időtartam, fejlesztés, gyakorlás.

Tematikai egység/ Olvasmányélmények
Órakeret
Fejlesztési cél
Példaképek gyűjtése
3 óra
Írott vagy elektronikus adatgyűjtés.
Előzetes tudás
A sikerhez és az eredményességhez vezető út megismerése.
Tantárgyi
Akaraterő, kitartás fejlesztése.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 Betekintés sikeres sportolók életébe.
 Ki lehet példakép?
Kulcsfogalmak Siker, sikerorientáltság, példakép.

Tematikai egység/
Órakeret
Elődeink nyomában
Fejlesztési cél
2 + 1 óra
Neves sportolóink versenyeredményei, helyezései.
Előzetes tudás
Törekvés a nagy elődökhöz méltó teljesítményekre. Nemzeti öntudatra
Tantárgyi
nevelés.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
 Híres magyar sportolók.
olimpiák, Európabajnokságok,
világbajnokságok,
hazai és nemzetközi
versenyek.
Kulcsfogalmak Eredménylista, sportolói identitás, ranglista, eredményesség.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
4 óra
A sporttevékenységekről megszerzett és megtapasztalt korábbi
Előzetes tudás
információk.
A sportágválasztás szempontjainak megismertetése. Reális önkép és a
Tantárgyi
lehetőségek egyeztetése.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Erkölcstan; technika,
 Hogyan válasszak sportágat?
életvitel és gyakorlat:
 Milyen vagyok? Önismeret.
Sportágválasztás
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 Részvétel sportágválasztó rendezvényeken.
 Sportbemutatók megtekintése.
 A sportolói életvitel és a hétköznapi élet összehangolása.

Kulcsfogalmak
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önismeret.

Testnevelés és sport:
edzések, versenyek,
rendezvények.
Sportolói életvitel, sportolói magatartás, önismeret, alkalmasság, tehetség,
alkalmazkodás.

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

Sportmotivált magatartás kialakulása. A sport élményként való
megélése. Egészségmegőrző életformára való törekvés. A nagy
példaképek megismerése. A sportegyesületek munkájának
megismerésével, a sportrendezvények látogatásával lehetőség az egyén
számára legalkalmasabb sportág kiválasztására.

4. évfolyam
Éves óraszám : 37 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása
Tematikai egység címe

Heti óraszám: 1 óra
Órakeret 37

Élménysoroló

3 óra

Kötelező és szabadidős tevékenységek
Az idő helyes beosztása

5 óra

A sport világa

3 + 1 óra

A sport szerepe életünkben

4 óra

Sportolási lehetőségek
A lehetőségek széleskörű megismerése

3 óra

A sport és az egészség kapcsolata

3 + 2 óra

Sportegyesületek látogatása

5 óra

Olvasmányélmények
Példaképek gyűjtése

2 óra

Elődeink nyomában

2 óra

Sportágválasztás

3 + 1 óra

Éves óraszám

33 + 4 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Élménysoroló

Órakeret
3 óra
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Szárazföldi és vízi sportélmények.
Előzetes tudás
A sport szeretetének erősítése.
Tantárgyi
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
– Legkedvesebb sportélmények – élménybeszámolók.
– Legkedvesebb sportjátékok.
– Különböző mozgásformák tudatos alkalmazása (guggolás,
térdepelés, ugrás, lendítés stb.).

Kulcsfogalmak
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Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
úszásfoglalkozás,
játékos foglalkozások,
szabadidős
tevékenységek, tánc.

Dráma és tánc: zene,
tánc.
Mozgás, szárazföldi sport, vízi sport, élmény, öröm, szeretet, guggolás,
térdepelés, ugrás, lendítés.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kötelező és szabadidős tevékenységek
Órakeret
Az idő helyes beosztása
5 óra
Korábbi tapasztalatok a napi elfoglaltságok ütemezésében,
Előzetes tudás
megvalósításában.
A napi tevékenységek tudatos megtervezése, kivitelezése. A
Tantárgyi
korrigálás lehetőségének figyelembevétele.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mindennapi tevékenységeink.
Környezetismeret;
természetismeret:
 Tanulás.
iskolai elfoglaltság,
 Sport.
szabadidős
 Játék.
tevékenység, sport Pihenés.
elfoglaltság, játék.
Napirend, az idő beosztása.

Kulcsfogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Testnevelés és sport:
sportelfoglaltság,
játék.
Tervezés, megvalósítás, kötelező, szabadon választható, változtatás,
lehetőség.
Órakeret
3 + 1 óra
Személyes vagy közvetett formában szerzett egyéni tapasztalatok a
sportolói életvitelről.
A sportolói életvitellel járó életforma megismertetése.
A sport világa

Tantárgyi
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
– Ismerkedés az élsportolók, a sportoló fiatalok életével.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
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–
–

Sportolói életutak megismerése.
edzések,
Információgyűjtés a környezetben, családban, barátok között sportfórumok.
fellelhető élsportolók életéről.
– A sportelfoglaltsággal járó mindennapi tevékenység
megismertetése.
Rendszeresség, következetesség, pontosság, elfoglaltság, munka,
Kulcsfogalmak
teljesítmény.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
Tantárgyi
fejlesztési célok

Órakeret
4 óra
Egyéni ismeretszerzés, információgyűjtés, tapasztalat átadása.
A tanulók megismertetése a komoly sportmunkával járó pozitív
élményekkel, negatív hatásokkal.
A sport szerepe életünkben

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
 A sport, mint játék.
sportprogramok,
 A sport, mint hobbi.
fórumok.
 A sport, mint hivatás.
 A sporttevékenység fokozatainak megismerése.
Kulcsfogalmak Játék, hobbi, hivatás, elkötelezettség, példamutatás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Sportolási lehetőségek
Órakeret
A lehetőségek széleskörű megismerése
3 óra
Testnevelésórákon, edzéseken, edzéslátogatásokon, televízióból
Előzetes tudás
megszerzett élmények, tapasztalatok.
Optimális választási készség, képesség fejlesztése. Helyes önkép,
Tantárgyi
önismeret kialakítása. Az egyéni adottságokhoz és a lehetőségekhez
fejlesztési célok
történő igazodás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
 Sport a nevelési-oktatási intézményben.
edzés,
 Egyesületekben történő sportolás.
versenylátogatás.
 Sportági ajánlások.
Kulcsfogalmak

Lehetőség, adottság, választhatóság, elméleti ismeret, gyakorlati
tudnivaló.

Tematikai egység/
Órakeret
A sport és az egészség kapcsolata
Fejlesztési cél
3 + 2 óra
Olvasmányélmények, tanórai beszélgetések.
Előzetes tudás
A sport szerepének megismertetése ez egészséges életmód
Tantárgyi
kialakításában. Tudatos egészségmegőrző életmód kialakítása.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Egészséges életmód kialakítása.
Az egészséges táplálkozás fontossága.
Tudatos magatartásforma, szemlélet kialakítása.
Az egészséges életmód szabályainak betartása a mindennapi
életben.

Kulcsfogalmak
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Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód, egészséges
táplálkozás.

Testnevelés és sport:
edzés.
Egészség, fejlődő szervezet, sportolói életvitel, életmód.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
5 óra
Közvetett vagy közvetlen úton megszerzett személyes információ az
Előzetes tudás
egyesületi munkáról.
Élet közeli, személyes tapasztalatszerzés, információgyűjtés a
Tantárgyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról, elfoglaltságról,
fejlesztési célok
terhelésről.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport
 Edzések, mérkőzések, versenyek megtekintése.
 Élménybeszámolók a látottakról.
 A sporteredmények eléréséhez szükséges feladatok,
tennivalók megismertetése.
Kulcsfogalmak Edzés, mérkőzés, időtartam, fejlesztés, gyakorlás.
Sportegyesületek látogatása

Tematikai egység/ Olvasmányélmények
Órakeret
Fejlesztési cél
Példaképek gyűjtése
2 óra
Írott vagy elektronikus adatgyűjtés.
Előzetes tudás
A sikerhez és az eredményességhez vezető út megismerése.
Tantárgyi
Akaraterő, kitartás fejlesztése.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 Betekintés sikeres sportolók életébe.
 Ki lehet példakép?
Kulcsfogalmak Siker, sikerorientáltság, példakép.

Tematikai egység/
Órakeret
Elődeink nyomában
Fejlesztési cél
2 óra
Neves sportolóink versenyeredményei, helyezései.
Előzetes tudás
Törekvés a nagy elődökhöz méltó teljesítményekre. Nemzeti öntudatra
Tantárgyi
nevelés.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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 Híres magyar sportolók.
 Helyünk, szerepünk a világban.
 Dicsőségtábla készítése.

Kulcsfogalmak

Testnevelés és sport:
olimpiák, Európabajnokságok,
világbajnokságok,
hazai és nemzetközi
versenyek.
Eredménylista, sportolói identitás, ranglista, eredményesség.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
3 + 1 óra
A sporttevékenységekről megszerzett és megtapasztalt korábbi
Előzetes tudás
információk.
A sportágválasztás szempontjainak megismertetése. Reális önkép és a
Tantárgyi
lehetőségek egyeztetése.
fejlesztési célok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Erkölcstan; technika,
 Hogyan válasszak sportágat?
életvitel és gyakorlat:
 Milyen vagyok? Önismeret.
önismeret.
 Lehetőségek számbavétele.
Sportágválasztás

 Részvétel sportágválasztó rendezvényeken.
 Sportbemutatók megtekintése.
 A sportolói életvitel és a hétköznapi élet összehangolása.
Kulcsfogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

Testnevelés és sport:
edzések, versenyek,
rendezvények.
Sportolói életvitel, sportolói magatartás, önismeret, alkalmasság, tehetség,
alkalmazkodás.

Sportmotivált és sportorientált magatartás kialakulása. A sport
élményként való megélése. Tudatos, egészségmegőrző életformára
törekvés. A nagy példaképek megismerése, ösztönző hatás a
mindennapi munkára. A sportegyesületek munkájának megismerésével,
a sportrendezvények látogatásával lehetőség az egyén számára
legalkalmasabb sportág kiválasztására.
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II.5 KÜZDELEM ÉS JÁTÉK helyi tanterve
Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben a Dráma és táncnak nevezett tantárgy
tananyagait és fejlesztési feladatait foglalja össze.
A dráma- és tánctanítás célja az élményen keresztül történő megértés, valamint a
kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése.
A dráma és tánc a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók alkotóés kapcsolatteremtő készségének kibontakozását, összpontosított, megtervezett munkára
szoktatását, testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését. Hozzájárul
mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és társismeretük gazdagodását,
segíti őket az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az önkifejezésben. Különösen
alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a tolerancia és az együttműködés
fejlesztésére. A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, a drámai és színházi
kifejezések formai megértését szolgálják.
A sportiskolai kerettantervben átneveztük a tantárgyat, mert úgy véltük, hogy a tárgy
elnevezésével határozottabban utalhatunk sajátos funkciójára egy sportiskolai tanulásiszemélyiségfejlesztési folyamatban. A fantázianév nem önkényes: hiszen a dráma a cselekvés, az
akciók, a konfliktusok és a konfliktusok megoldásának, a katarzisnak a művészete, ezt "játsszák"
az emberiség kezdetei óta a színpadon, a játéktéren – a dráma ebben rokon az erőpróbákat
jelentő sportban. A konfliktustűrés, konfliktuskezelés, az erőpróbákon való helytállás, a
sportszerű kommunikáció fontos személyiségjegyeinek fejlesztéséhez kíván tárgyunk
hozzájárulni.
A majdani sportember számára különösen fontos, hogy a ritmus, a mozgás világában
otthonosan érezze magát, hiszen megannyi sportfeladat teljesítését e képesség kellő fejlettsége
megkönnyíti. Ugyanígy súlyt helyezünk arra, hogy a sporttal járó küzdelem élményét, a
konfliktusokat az esztétikai élmények gazdagsága segítse hatékonyan, építő, kreatív módon
feldolgozni.
A célok évenként azonosak, azonban a megvalósulás minősége, a megértés mélysége
fokozatosan emelkedik.
A követelmények évente – néhány téma kiemelésével – szintén azonosak.
A tantárgy célja a közösség előtti szerepvállalás természetessé tétele, ösztönzése;az
emberi-társadalmi megfigyelőképesség fejlesztése;a tárgyi tudás növelése;a művészeti nevelés
különböző területein a tanulók sikerélményhez juttatása. További fontos cél a figyelemfelhívás a
műveltségi részterület elemeinek fontosságára és szépségére. A tárgy oktatása segítheti más
műveltségi területek tanítását, lehetőséget ad ezekkel a tárgyakkal történő együttműködésre.
A tárgyat heti egy órára terveztük.

ÓRATERV
Heti óraszám

Éves óraszám

1. évfolyam

1

37

2. évfolyam

1

37

3. évfolyam

1

37

4. évfolyam

1

37
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1. évfolyam
Éves óraszám:37 óra

Heti óraszám: 1 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása

Tematikai egység címe

Órakeret 37

Érzékelés, kifejezőképesség

8 óra

Együttműködés, kapcsolati kultúra

8 + 1 óra

Alkotó tevékenység

8 + 2 óra

Befogadás, értelmezés

8 + 2 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Érzékelés, kifejezőképesség

Órakeret
8 óra

Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A testi-térbeli biztonság javítsa, az idő- és ritmusérzék fejlesztése. A
beszéd tisztaságának fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
Ismerkedési játékok:Névlánc,Zsipp-zsupp
Érzékszervek próbája – szaglás, ízlelés, kiválasztás szag-, illetve
ízminta alapján.
Zajfajták felismerése természetes forrásból.
Zajforrás irányának, távolságának meghatározása, hang követése.
Ritmusgyakorlatok:tapsos- dobbantós.
Rögtönzés és együttműködés:
 Tekintet üzenete: a szem a lélek tükre – jó szándék, megértés,
szeretet, harag, gonoszság, ijedtség a tekintetben.
 Tekintetvezetés, „szemmel tartás”. Kerüli a tekintetét.
 Arcparancs, arcüzenet (utasító, hívó, helybenhagyó, néma
kiáltás…).

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
kommunikáció,
szerepjáték.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
eszközkészítés.
Vizuális kultúra:
vizuális nyelv és
technikák.
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A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Bábtechnikák megismerése.
 Fakanálbáb, ujjbábmozgatása paraván nélkül és paravánnal.
Történetek feldolgozása:
 Csoportos improvizációs játékok.
 Tálcás (titiri) báb (szertári) megismerése.
Megismerő- és befogadóképesség:
 Mondókák, kiszámolók megismerése, kántálása.
Kulcsfogalmak

Érzékelés, megfigyelés, felismerés, emlékezet, fantázia, verbális és
nonverbális kommunikáció, játék, báb, maszk, ritmus.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Együttműködés, kapcsolati kultúra

Órakeret
8 +1óra

Előzetes tudás
A tematikai egység Az élményen keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a
nevelési-fejlesztési kooperáció, a kreativitás fejlesztése. Összpontosított, megtervezett
munkára szoktatás. Az alkotó- és kapcsolatteremtő készségek
céljai
kibontakoztatása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
 Memória- és megfigyelőképesség fejlesztő játékok.
Gesztusok: fejmozgás (helyeslés, bolgár ellenpéldával!) sablonszerű
méltatlankodás, büszkeség, megalázkodás stb.).
 Az összetartozás jelképes üzenete: kézfogás, baráti/segítő ölelés.
 Tapintó érzékelés testünk különböző pontjain, „rajzolás” a hátra.
Rögtönzés és együttműködés:
 Kapcsolatteremtő játékok:Sziámi
 Gesztusok:kacsintós párválasztás
 Kézfogás, baráti ölelés.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Tündérmese :a királyfi egyik kalandjának eljátszása rögtönzött
szöveggel.
Történetek feldolgozása:
 Néphagyományok: regölés, farsangolás
 Dramatikus népszokások ( lucázás, betlehemezés).

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegalkotás,
memoriter.
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Megismerő- és befogadóképesség:
 Állatmesék: újabb (pl. La Fontaine) állatmese „olvasópróbája.”
Kulcsfogalmak

Csoportlégkör, szabályalakítás, együttműködés, kapcsolat létrehozása,
népszokás, mese.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Alkotó tevékenység

Órakeret
8 +2 óra

Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az együtt megélt élmények során a megértés, az összetartozás
érzésének erősítése. A kommunikációs készség, toleranciaszint,
kapcsolatteremtő képesség fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
 Arcjátékok színesítése, grimasz-átadó játék, ízek-szagok
tükröződése.
Rögtönzés és együttműködés:
 Gyermekjátékok motívumainak szabad variálása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: népmesék.
Vizuális kultúra:
vizuális nyelv és
technikák.

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Kor- és jellemkifejező maszkok.
 Maszkok festése.
Történetek feldolgozása:
 Tündér mese: Fehérlófia kalandjának eljátszása rögtönzött
szöveggel.
Megismerő- és befogadóképesség:
 Lovagi torna: a herold a torna szabályainak őre. A fair play
nyomon követése.
Kulcsfogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Maszk, helyszín, idő, szereplő; fair play, ritmus.

Befogadás, értelmezés

Órakeret
8 +2 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység A mindennapi élet és különböző történetek szituációinak közös
nevelési-fejlesztési
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elemzése, a nyitottság, érdeklődés és együttműködés erősítése.
Részvétel a készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás
játékaiban, az elemző beszélgetésekben.

céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Csoportos játék és megjelenítés:
 Érzékszervek próbája: szagló-, ízlelőpróba.
 Halláspróba: hangszín érzékelése (hangszer, emberi hang és
állathang).
 Tapintó érzékelés testünk különböző pontjain, „rajzolás” a hátra.

Magyar nyelv és
irodalom:
szövegtanulás.

Rögtönzés és együttműködés:
 Közösségi játékok.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Virtusjátékok megismerése.
Történetek feldolgozása:
 Klasszikus mese dramatizálása.
Megismerő- és befogadóképesség:
 Újabb állatmesék: Újabb (pl. La Fontaine) állatmese
„olvasópróbája”.
Kulcsfogalmak

Feldolgozás, hangszín, befogadási technika.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Atanulók szívesenvegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a közös
gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a rögtönzéses
programokban. A tanév során érintett témakörökben, különösen a
Néprajz… és Beszédművelés témában vállaljanak alkotó feladatot. A
tanultakat hasznosítsák más művészeti jellegű tanulmányaikban.

2. évfolyam
Éves óraszám:37 óra

Heti óraszám: 1 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása

Tematikai egység címe
Érzékelés, kifejezőképesség

Órakeret 37
8 óra

Együttműködés, kapcsolati kultúra

8 + 1 óra

Alkotó tevékenység

8 + 2 óra
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8 + 2 óra

Érzékelés, kifejezőképesség

Órakeret
8 óra

Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A testi-térbeli biztonság javítsa, az idő- és ritmusérzék fejlesztése. A
beszéd tisztaságának fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
Zajfajták felismerése természetes forrásból, hangfelvételről.
Zajforrás irányának, távolságának meghatározása, hang követése.
Tapintási feladatok.
 Kiválasztott hang kiszűrése zajból, azonos anyag kiválasztása
anyag- (minta-) halmazból.
 Tárgyak helye.
Rögtönzés és együttműködés:
 Tekintet üzenete: a szem a lélek tükre – jó szándék, megértés,
szeretet, harag, gonoszság, ijedtség a tekintetben.
 Arckifejezés, arcjáték: az arc közvetíti, hogy szenved, fél,
boldog, aggódik, összpontosít stb.
 Gesztusnyelv értelmezése : Kövesd a labdát !

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
kommunikáció,
szerepjáték.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
eszközkészítés.
Vizuális kultúra:
vizuális nyelv és
technikák.

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Bábtechnikák megismerése.
 Fejre vehető kúpbáb készítése, szertári kesztyűs báb mozgatása
paraván nélkül és paravánnal.
Történetek feldolgozása:
 Csoportos improvizációs játékok.
 Papírszínház vagy árnybábjáték készítése.
Megismerő- és befogadóképesség:
 Gyermekjátékok , leánykarikázók megismerése.
Kulcsfogalmak

Érzékelés, megfigyelés, felismerés, emlékezet, fantázia, verbális és
nonverbális kommunikáció, játék, báb, maszk, ritmus.

Tematikai egység/

Együttműködés, kapcsolati kultúra

Órakeret
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8 +1 óra

Előzetes tudás
A tematikai egység Az élményen keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a
nevelési-fejlesztési kooperáció, a kreativitás fejlesztése. Összpontosított, megtervezett
munkára szoktatás. Az alkotó- és kapcsolatteremtő készségek
céljai
kibontakoztatása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
 Memória- és koncentrációfejlesztő játékok:Tükrök, Akela
Gesztusok: fejmozgás (helyeslés, bolgár ellenpéldával!) sablonszerű
méltatlankodás, büszkeség, megalázkodás stb.).
 Az összetartozás jelképes üzenete: kézfogás, baráti/segítő ölelés.
 Tapintó érzékelés testünk különböző pontjain, csomagolás „vak
partnerek „ mozgatása.
 Kapcsolatteremtő játékok : érintés, láncjáték.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegalkotás,
memoriter.

Rögtönzés és együttműködés:
 Az összetartozás jelképes üzenete.
 Gesztusok.
 Kézfogás, baráti ölelés.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Történelmi mese: Mátyás király egyik álruhás kalandjának
eljátszása rögtönzött szöveggel.
 Kik vagyunk ?- meseszereplő tulajdonságai.
 Járványjárás : mozgás – viselkedés átadása.
Történetek feldolgozása:
 Néphagyományok: regölés, farsangolás, pünkösdikirályválasztás.
 Dramatikus népszokások (lakodalmas, lucázás, betlehemezés).
Megismerő- és befogadóképesség:
 Állatmesék: ókori (pl. La Fontaine) állatmese
„olvasópróbája.”,eljátszása.
Kulcsfogalmak

Csoportlégkör, szabályalakítás, együttműködés, kapcsolat létrehozása,
népszokás, mese.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Alkotó tevékenység

Órakeret
8 +2 óra

Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelési-

Az együtt megélt élmények során a megértés, az összetartozás
érzésének erősítése. A kommunikációs készség, toleranciaszint,
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kapcsolatteremtő képesség fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
 Arcjátékok színesítése, grimasz-átadó játék.
 Korábbiak bővítése.
Rögtönzés és együttműködés:
 Gyermekjátékok motívumainak kötött variálása.
 Nyelvi játékok „hozott anyagból”.
 Felelgetős gyermekjátékok.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: népmesék.
Vizuális kultúra:
vizuális nyelv és
technikák.

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Ókori színház maszkjai.
 Kor- és jellemkifejező maszkok megismerése, festése.
 Rögtönzött ókori rege előadása.
Történetek feldolgozása:
 Történelmi mese: Mátyás király egyik álruhás kalandjának
eljátszása rögtönzött szöveggel.
Megismerő- és befogadóképesség:
 Lovagi torna: a herold a torna szabályainak őre. A fair play
nyomon követése. Büntetés: a lovagi páncélon lévő oroszlán
farkának eltávolítása. Lovagi címerek „üzenetének” eljátszása.
Kulcsfogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Maszk, helyszín, idő, szereplő; fair play, lovagi címer, ritmus.

Befogadás, értelmezés

Órakeret
8 +2óra

Előzetes tudás
A tematikai egység A mindennapi élet és különböző történetek szituációinak közös
nevelési-fejlesztési elemzése, a nyitottság, érdeklődés és együttműködés erősítése.
Részvétel a készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás
céljai
játékaiban, az elemző beszélgetésekben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
 Érzékszervek próbája: szagló-, ízlelő- ,tapintópróba.
 Halláspróba: hangszín érzékelése (hangszer, emberi hang és
állathang).
 Szoborjáték
 Tabló : szabad mozgás, jelre megállás, rendeződés.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegtanulás.
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Rögtönzés és együttműködés:
 Közösségi játékok. Játékoskönyv szerkesztése.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Virtusjátékok.
 Történelmi és más eszközös és eszköznélküli virtusjátékok
megismerése és művelése.
Történetek feldolgozása:
 Klasszikus mese dramatizálása.
 Rövid jelenet a hétköznapokból : Folytasd az akciót !
Megismerő- és befogadóképesség:
 Ókori és újabb állatmesék: Ókori és újabb (pl. Esopus,La
Fontaine) állatmese „olvasópróbája”, előadása.
Kulcsfogalmak

Feldolgozás, hangszín, befogadási technika.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Atanulók szívesenvegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a közös
gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a rögtönzéses
programokban. A tanév során érintett témakörökben, különösen a Játék
és Beszédművelés témában vállaljanak alkotó feladatot. A tanultakat
hasznosítsák más művészeti jellegű tanulmányaikban.

3. évfolyam
Éves óraszám:37 óra

Heti óraszám: 1 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása

Tematikai egység címe

Órakeret 37

Érzékelés, kifejezőképesség

8 óra

Együttműködés, kapcsolati kultúra

8 + 1 óra

Alkotó tevékenység

8 + 2 óra

Befogadás, értelmezés

8 + 2 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Érzékelés, kifejezőképesség

Órakeret
8 óra

Pontosabb mozgás-, hallás-, látáskoncentráció. Nagyobb testi-térbeli
biztonság, fejlett időérzék.
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A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai
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A figyelem, a vizuális, motorikus és verbális emlékezet elmélyültté,
tartósabbá tétele.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
 Mozgás változó talajon: mezítláb köveken, vízben, jégen, forró
homokon.
 Gumiember játék.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
motoros készség
fejlesztése.

Vizuális kultúra:
Rögtönzés és együttműködés:
vizuális nyelv és
 Helyzetgyakorlatok: megjelenés-eltávozás viselkedés jegyei.
technikák.
Belép, megérkezik, beesik – „mikor látlak?”, búcsúzva, lelép, tűnj
el.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Eszközös mozgás, sajátos viselet: báli, esküvői női ruha, lovagi
páncél, gipszelt láb, korcsolya, különféle sporteszközök.
Történetek feldolgozása:
 Bábtechnika, vásári bábozás, kesztyű- és ujjbábok.
Megismerő- és befogadóképesség:
 Testtartás formálása.
 A testtartás életkort, jellemet, rangot, szándékot, indulatot
jellemezhet.
Kulcsfogalmak

Mozgás, egyensúly, testtartás, megérkezés, eltávozás.

Tematikai egység/
fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Együttműködés, kapcsolatikultúra

Órakeret
8 + 1 óra

Fejlettebb együttműködési képesség, biztosabb mozgáskultúra.
Gazdagabb ön- és emberismeret.
A mindennapi élet és különböző történetek szituációinak közös
elemzése, a nyitottság, érdeklődés és együttműködés erősítése,
továbbfejlesztése. Részvétel a készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös
dramatizálás játékaiban, az elemző beszélgetésekben.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
A megállás testtartásának üzenete.
A mozgás megszűnése figyelemfelkeltő; „mi történt”, „eszembe
jutott”, visszafordulok.
Rögtönzés és együttműködés:
Emberi kapcsolatok kommunikációja.
Néhány megjelenítendő példa: „hozzám tartozol”, „megvédelek”.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegtanulás.
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A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Játékos versenyek megjelenítése.
Történetek feldolgozása:
Mese-dramaturgia.
Megismerő- és befogadóképesség:
Szabálytartó játékok.
Közösségi/szobajátékok gyűjtése, kipróbálása.
Kulcsfogalmak

Játék: verseny, szabálytartás, empátia, kooperáció, konszenzuskeresés,
érzékenység, érzelmi intelligencia.

Tematikai egység/
fejlesztési cél

Alkotó tevékenység

Órakeret
8+2 óra

Előzetes tudás

A tanulókban kialakult a játékbátorság, a csoporton belüli szereplésben
szívesen vállalnak feladatot. Kulturális élményeik, tapasztalataik
gazdagabbak.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvető drámai kifejezési
formákat. Őrizzék meg a kezdő évek játékainak természetes, rögtönző
technikáját némajátékban és szöveges játékokban. A gyerekek
fantáziája és kreativitása kiteljesedik a közös játékok során.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
Megosztott figyelem. Beszéd kiszűrése zajból.
Térérzékelés. Tér felmérése, „berendezés” megjegyzése, felidézése,
csukott (bekötött) szemmel áthaladás a „berendezett”, megfigyelt
terepen.
Vakkígyó játék.
Rögtönzés és együttműködés:
Kézmozgás, kezek találkozása.
A karmester, a forgalomirányító rendőr, a vívó, a masszőr stb.;
bemutatkozó, „csapj bele” kézfogás, szkanderezés, hegymászók
kapaszkodnak egymás kezébe, gratuláció/díj átvétele.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Állatsmink festése, farsangi álarc készítése.
Történetek feldolgozása:
Mesehősök találkozása (közös meseszövés).
Megismerő- és befogadóképesség:
Szólások, közmondások gyűjtése küzdelemmel, biztatással

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
motoros készség
fejlesztése.
Vizuális kultúra:
vizuális nyelv és
technikák.
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegtanulás.
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kapcsolatban.
Kulturált indulatszavak.
Kulcsfogalmak

Megosztott figyelem, térérzékelés, smink, álarc, szólás, közmondás,
dialógus, monológ.

Tematikaiegység/
fejlesztési cél
Előzetes tudás

Befogadás, értelmezés

Órakeret
8 + 2óra

Több közös élménnyel, kulturális és művészeti ismerettel rendelkeznek
a gyerekek. Szabálytudatuk kialakult.

A gyerekek fantáziája és kreativitása kiteljesedik a közös játékok
A tematikai egység során, melyek ezáltal is erősítik közösségtudatukat,
nevelési-fejlesztési egymásrautaltságukat, toleranciaszintjüket. Részt vesznek a
céljai
készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás játékaiban, az
elemző beszélgetésekben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
Összetett próbák. Érzékelés egyszerre két kézzel, egyidejű
hallásérintés-próba.
Térérzékelés. Tér-méret becslés teremben.
Rögtönzés és együttműködés:
Helyzetváltozás. Leülés, felállás, elindulás, esés indító motívumai,
változatai, üzenete.
Tabló játék.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
motoros készség
fejlesztése.
Magyar nyelv és
irodalom:
szókincsbővítés.

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Rögtönzési segédeszközök.
Szobor játék.
Ötletadás -A helyzet kulcsai játék.

Történetek feldolgozása:
Helyzetgyakorlatok: társaságba érkezik; belopakodik; ismerjük; ki
ez; már csak ez hiányzott; tartunk tőle.
Szituációs játékok.
Megismerő- és befogadóképesség:
Szókincsgyarapítás, beszédművelés: cselekvés- és mesterségszavak
gyűjtése.
Kulcsfogalmak

Összetett próba, térérzékelés, helyváltoztatás, rögtönzési segédeszköz,
szókincs, beszédművelés.
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A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén
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A tanulók szívesen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a közös
gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a rögtönzéses
programokban. A tanév során érintett témakörökben, harmadik
évfolyamon különösen a Báb és Néprajz témában vállaljanak alkotó
feladatot. A tanultakat hasznosítsák más művészeti jellegű
tanulmányaikban.

4. évfolyam
Éves óraszám:37 óra

Heti óraszám: 1 óra
A tematikai egységek áttekintő beosztása

Tematikai egység címe

Órakeret 37

Érzékelés, kifejezőképesség

8 óra

Együttműködés, kapcsolati kultúra

8 + 1 óra

Alkotó tevékenység

8 + 2 óra

Befogadás, értelmezés

8 + 2 óra

4. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Érzékelés, kifejezőképesség

Órakeret
8 óra

Előzetes tudás

Pontosabb mozgás-, hallás-, látáskoncentráció. Nagyobb testi-térbeli
biztonság, fejlett időérzék.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A figyelem, a vizuális, motorikus és verbális emlékezet elmélyültté,
tartósabbá tétele.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
 Mozgás változó talajon: mezítláb köveken, vízben, jégen, forró
homokon.
 Járás vízben, viharban, esőben, ködben, sötétben, súlytalanság
elképzelt állapotában.
 Veszélyes útszakasz végigjárása című játék.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
motoros készség
fejlesztése.
Vizuális kultúra:
vizuális nyelv és
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Rögtönzés és együttműködés:
 Helyzetgyakorlatok: megjelenés-eltávozás viselkedés jegyei.
Belép, megérkezik, beesik – „mikor látlak?”, búcsúzva, lelép, tűnj
el.

368. oldal

technikák.

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
 Eszközös mozgás, sajátos viselet: báli, esküvői női ruha, lovagi
páncél, gipszelt láb, korcsolya, különféle sporteszközök.
Történetek feldolgozása:
 Bábtechnika.
 Marionettbábok készítése, mozgatása.
Megismerő- és befogadóképesség:
 Testtartás formálása.
Jelképes testtartások.
 Hősiesség, anyaság, harciasság, sportág (diszkoszvető).
 A testtartás kifejező eszköz: erőt sugároz, ártatlanságot ígér,
odaadásról biztosít.
Kulcsfogalmak

Mozgás, egyensúly, testtartás, megérkezés, eltávozás, marionettbáb.

Tematikai egység/
fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Együttműködés, kapcsolatikultúra

Órakeret
8 + 1 óra

Fejlettebb együttműködési képesség, biztosabb mozgáskultúra.
Gazdagabb ön- és emberismeret.
A mindennapi élet és különböző történetek szituációinak közös
elemzése, a nyitottság, érdeklődés és együttműködés erősítése,
továbbfejlesztése. Részvétel a készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös
dramatizálás játékaiban, az elemző beszélgetésekben.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
A megállás testtartásának üzenete.
A mozgás megszűnése figyelemfelkeltő; „mi történt”, „eszembe
jutott”, visszafordulok.
Rögtönzés és együttműködés:
Emberi kapcsolatok kommunikációja.
Tükrök című játék.
Néhány megjelenítendő példa: „hozzám tartozol”, „megvédelek”.
Titkos karmester játék.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Ókori játékok.
Archaikus játékok, játékos versenyek megjelenítése.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegtanulás.
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Időgép játék.(kik voltunk, kik leszünk)
Történetek feldolgozása:
Mese-dramaturgia.
Mesekonfliktusok, mesehősök sablon hőstettei.
Megismerő- és befogadóképesség:
Szabálytartó játékok.
Mozgásos játékok sportlexikonba foglalása.
Kulcsfogalmak

Játék: ókori, archaikus, verseny, szabálytartás, empátia, kooperáció,
konszenzuskeresés, érzékenység, érzelmi intelligencia.

Tematikai egység/
fejlesztési cél

Alkotó tevékenység

Órakeret
8 +2 óra

Előzetes tudás

A tanulókban kialakult a játékbátorság, a csoporton belüli szereplésben
szívesen vállalnak feladatot. Kulturális élményeik, tapasztalataik
gazdagabbak.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvető drámai kifejezési
formákat. Őrizzék meg a kezdő évek játékainak természetes, rögtönző
technikáját némajátékban és szöveges játékokban. A gyerekek
fantáziája és kreativitása kiteljesedik a közös játékok során.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
Megosztott figyelem. Beszéd kiszűrése zajból, sugárzó hő
forrásának behatárolása.
Kulcsos játék.(hang irányának meghatározása)
Térérzékelés. Tér felmérése, „berendezés” megjegyzése, felidézése,
csukott (bekötött) szemmel áthaladás a „berendezett”, megfigyelt
terepen, megállás jelképes fal (jelzőkordon) előtt, hátrálás
visszafelé azonos útvonalon (bekötött szemmel).
Rögtönzés és együttműködés:
Kézmozgás, kezek találkozása.
A karmester, a forgalomirányító rendőr, a vívó, a masszőr stb.;
bemutatkozó, „csapj bele” kézfogás, szkanderezés, hegymászók
kapaszkodnak egymás kezébe, gratuláció/díj átvétele.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Magyar bábjáték története, Vitéz László.
Állat- és bohócsmink festése, farsangi álarc, barokk álarc készítése.
Történetek feldolgozása:
Meserögtönzés: adott három kellékből.
Három szó kötelező felhasználásával mese alkotása.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
motoros készség
fejlesztése.
Vizuális kultúra:
vizuális nyelv és
technikák.
Magyar nyelv és
irodalom:
szövegtanulás.
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Közös meseszövés.

Megismerő- és befogadóképesség:
Szólások, közmondások gyűjtése küzdelemmel, biztatással
kapcsolatban.
Kulturált indulatszavak.
Kulcsfogalmak

Megosztott figyelem, térérzékelés, smink, álarc, szólás, közmondás,
dialógus, monológ.

Tematikaiegység/
fejlesztési cél
Előzetes tudás

Befogadás, értelmezés

Órakeret
8 + 2óra

Több közös élménnyel, kulturális és művészeti ismerettel rendelkeznek
a gyerekek. Szabálytudatuk kialakult.

A gyerekek fantáziája és kreativitása kiteljesedik a közös játékok
A tematikai egység során, melyek ezáltal is erősítik közösségtudatukat,
nevelési-fejlesztési egymásrautaltságukat, toleranciaszintjüket. Részt vesznek a
céljai
készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás játékaiban, az
elemző beszélgetésekben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
Összetett próbák. Érzékelés egyszerre két kézzel, egyidejű
hallásérintés-próba.
Térérzékelés. Tér-méret becslés teremben, távolságbecslés kútba
(alkalom szerint völgybe) dobott kő visszhangjából.
Terület- és űrmértékek érzékelése.
Rögtönzés és együttműködés:
Helyzetváltozás. Leülés, felállás, elindulás, esés indító motívumai,
változatai, üzenete.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Rögtönzési segédeszközök.
Egyéni improvizáció (Tárgyak konferenciája).
Rögtönzés hangkulisszára (effektek), felvett szövegre, jelmez-kellék
„köré” épített történettel, relaxációs zenére.
Történetek feldolgozása:
Helyzetgyakorlatok: társaságba érkezik; belopakodik; ismerjük; ki
ez; már csak ez hiányzott; tartunk tőle.
Én érkezem – kik ezek, miről fecsegnek éppen, csak nem rólam?,
Minek örülnek, miért szomorkodnak, jaj, csupa lány/fiú,
elkéstem.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
motoros készség
fejlesztése.
Magyar nyelv és
irodalom:
szókincsbővítés.
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Megismerő- és befogadóképesség:
Szókincsgyarapítás, beszédművelés: archaikus magyar
fogalomnevek, cselekvés- és mesterségszavak gyűjtése. Régi
mértékegységek.
Kulcsfogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Összetett próba, térérzékelés, helyváltoztatás, rögtönzési segédeszköz,
szókincs, beszédművelés.

A tanulók szívesen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a közös
gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a rögtönzéses
programokban. A tanév során érintett témakörökben negyedik
évfolyamon a Néprajz és Beszédművelés témában vállaljanak alkotó
feladatot. A tanultakat hasznosítsák más művészeti jellegű
tanulmányaikban.
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III. Helyi tanterv: Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső
tagozat, 5–8. évfolyam, sportiskola

III.1 Bevezetés
Célok, feladatok
Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz
nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai
munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése,
fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az
iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is. Az 5–6.
évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő
hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe
veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett
tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés
folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és
elemző gondolkodás fejlesztése.
Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt
neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú,
szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek
megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra,
illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára,
összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.
Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató
érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás
módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez
szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére.
Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztését,
a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti
az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az
ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
A sportiskola feladata az egész életen át tartó, testkulturális tevékenységprofil kialakítása.
Ebben a szakaszban történik a tudatos pszichomotoros cselekvőképesség kompetenciájának
megalapozása, az alapvető viselkedési minták kialakítása és alkalmazása a testnevelés eszközeivel.
Mindehhez nélkülözhetetlen ismeretek, meggyőződések, értékítéletek kialakítása az ember
biológiai létéről és pszichikai természetéről. Az egészséges életmódra való törekvésnek belső
motivációvá kell válnia. Ebben az iskolatípusban az iskolai testnevelés aktívabb szerepet vállal az
önkifejezésben, az önmegvalósításban.

Fejlesztési területek – nevelési célok
Az erkölcsi nevelés
A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre törekszik,
belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden körülmények között
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be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más társadalmi
kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló erkölcsi
gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a társadalom hozza
és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és véleményeket vallanak, és
hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló megérti a normakövetés
fontosságát, a fair play jelentőségét a sportban.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az ünnepkörökhöz
köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb közösségében nemzeti
hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó műalkotásokat. Annak érdekében,
hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, megismeri azok
legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. Fel tud sorolni
néhány,lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti
ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja.
Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre
nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és
kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri
az általa tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának egy-egy jelentős vonását. A tanulóban
kialakul egy kép az európai kultúra értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért munkálkodó
intézményeket, programokat.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus
technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés képességére.
Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja
tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jogokkal,
kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Alkalmazza a
méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben való tevékeny
részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség jobbítását szolgálják.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulómegfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére,képes dicsérni, és
egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis
cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz és
stresszkezelés lényegét.Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok természete
között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a személyiségének
megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések egységében,képes
elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit.Több
szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni.Felismeri társadalmi
szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyoselőítéletes
magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.
A családi életre nevelés
A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat,
megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat.Tisztában van a nemi szerepek biológiai funkcióival,
társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos
problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. A szakasz végére a
tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. Tisztában van azzal, hogy
a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Tud a
pozitív és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről, ismeri a művi terhességmegszakítás

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

374. oldal

lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten ismeri a csecsemőgondozás néhány
alapvető lépését.
A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a
tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, majd
megtanuljatudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás és
művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan kialakul az
igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan kikapcsolódást,
hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés
fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés és kikapcsolódás
jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének jelzéseit szavakkal is
kifejezni, felelősséget érez saját testi és lelki fejlődése iránt. Ismer és alkalmaz stresszoldási
technikákat,tisztában van a nem megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival
(különösen az alkohol, a dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli
ezeket. Ismeri a stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének
módját.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. Bizonyos
helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő
rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő
embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a
tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, amelynek során felismeri a
segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és a mindennapokban is.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges
szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és
minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, sem
nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását elemi
szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a
környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival együttműködésben tudatosan,
a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskola belső és külső környezetét. Nem
hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben
részesítve a természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az
anyag- és energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság
fogalmát.
Pályaorientáció
A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési körét,
motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő ismeretekkel
rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. Ismeri az
élethosszig tartó tanulás fogalmát.Tud célokat kitűzni és jövőképet felállítani. Van önkritikája,
képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése között. Érti a tanulás és a
karriercél elérésének összefüggéseit.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását,
viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az
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egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság
folyamatiba.Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében.Érzékeli, hogy
mi a fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai
ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy
különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány
összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik
elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes
mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak
megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió
elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy
magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai
érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően.
A tanulás tanítása
A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével
hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és
belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket.Tud a tanult témák kapcsán
tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón.
Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni,
nyelvileg szabatosan indokolni.A tanuló megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb
információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő
önismerettel,
önértékeléssel,
önbizalommal
rendelkezik
ahhoz,
hogy
megfelelő
teljesítménytnyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie.
Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint
újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú
szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott szöveg
lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és elektronikus
formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a szövegelemzés alapvető
eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek
szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és értékelésére. Korosztályának
megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő
információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható és pontosan értelmezhető
írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes rövidebb szövegek alkotására
különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb szövegek összegyűjtésére,
rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, törekszik a normakövető
helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges interpretálására. Képes egyes
nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami
tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése mellett
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törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi kultúra
fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a tudatos
nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb mindennapi
kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét
kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.
Matematikai kompetencia
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben
egyszerű modellek alkotására, illetve használatára.A tanuló felismer egyszerű ok-okozati
összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott
a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek
összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű
algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az
általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok
megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására.
Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb technológiai
folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza az alapvető
tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és megfigyelési
képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind önállóbban hajt végre
kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is tudja. Technikai ismereteit és
kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán
kívüli környezetben. Felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait,
belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell
hasznosítanunk. Nyitottá válik a környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes
környezettudatos döntések meghozatalára.
Digitális kompetencia
A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető számítógépes
alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a tanórán kívüli tanulási
tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb biztonsággal és mind
önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által biztosított információkat, akár
megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A megszerzett információkból irányítással,
majd egyre önállóbban képes összeállítani prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus
kommunikáció (e-mail, közösségi portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket.
Felismeri az elektronikus kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja
a valós és a virtuális kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról
származó tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, megérti
és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz
kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli
életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes
társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák
megoldásában.Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek figyelmen
kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni véleményét a
közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az
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európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a
nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérnidöntései
következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező
lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként
segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a
végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és kitartó.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus,
képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes szabad
asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző művészeti
területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. Képes történetek,
érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és mozgástechnikai, továbbá
képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése, és ez megnyilvánul
közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, alakításában is.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni,
olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök.A tanuló képes kitartóan
tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes a
figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz.A tanulás
iránti attitűdjepozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, egyre
gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját
tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.

Egységesség és differenciálás
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes
oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek
feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy
képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló
csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és
tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési
programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal
fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások
elé állítják őket.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken
alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló
csökkentését, megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk.
Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint
más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de
mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait.
Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a minél
teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A
tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy
egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, 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 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 sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz
tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati,
valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési
igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük
elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, oktatására.

Tantárgyi struktúra és óraszámok
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

5. évf.
4
3
4
1

6.évf.
4
3
3
1

7.évf.
3
3
3
1

8.évf.
4
3
3
1

2

2

2

2
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Küzdelem és játék (Dráma és
tánc) / Hon- és népismeret
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport*
Tanulásmódszertan
Sporterkölcstan
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

379. oldal

1

0,5

2

2

1
1
1
5
1
1
1
28

1
1
1
1
5
0,5
1
2
28

0,5

0,5

2
1
2
1
1
1
1
1
5

1
2
1
2
1
1
1

0,5
1
2
31

0,5
1
2
31

5

*Az 5–8. évfolyamos sportiskolai Testnevelés és sport kerettanterv heti három órára készült. A
további két órát – igazodva a Nemzeti alaptantervben a mindennapos testnevelésről szóló
rendelkezésekhez – kiváltja a sportiskolába járó tanulók tanórán kívüli sporttevékenysége.
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret
kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy
kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a
pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi
tartalommal tölthet meg.
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III.2 FELSŐ TAGOZAT tantárgyainak helyi tantervei2

2

A felső tagozat közismereti tantárgyainak helyi tanterve megtalálható a Pedagógiai Program 4.1-es mellékletében.
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III.3 TESTNEVELÉS ÉS SPORT
A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5–8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a
gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan fejleszti a sportágspecikfikus mozdulatokat.
Előidézi a sportági szabályok szerinti gyakorlást, egyidejűleg megalapozza és kialakítja a
tanulókban az igényt a rendszeres délutáni szabadidős és az élsport igényeit kielégítő kulturált,
magas szintű testedzés iránt. A nevelés során arra kell törekedni, hogy alakuljon ki a tanulókban a
teljes körű személyes önismeret, a testi, lelki és szellemi képességek és lehetőségek reális
meghatározása. Az önálló életvitel bővülő lehetőségeivel párhuzamosan erősödjön a
felelősségvállalás a saját és mások épsége, egészsége iránt. A mozgásoktatás során lehetőséget kell
biztosítani a tanulók számára, hogy szervezett formában, külső kontroll mellett próbálhassák ki a
verbális és nem-verbális kommunikációs csatornák által közvetített információk befogadását,
analizálását, és a kapott eredmények alapján önállóan tervezhessék meg a válaszreakcióikat.
A testnevelés célja továbbá az 5–8. évfolyamon, hogy – szoros összefüggésben az
1–4. osztály számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve az élettani, valamint az azokkal
összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik – támogassa a tanulók
egészséges testi fejlődését, az alapvető mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok
felszámolását; ragadja meg a koordinációs alapkészségek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az
élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók
kondicionális képességeit. Az 1–4. osztály kezdő szakasz jellegére építve, gazdagítsa tovább a
tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és
sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével
sajátítsák el a tanulók legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy az élmény és
siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő
törvényszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési
elveket. Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai
szokások kialakítása, erősítése, az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai
elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri
megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a tanulók értsék és ismerjék a
prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat. A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető
mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionálás
képességének az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése, sokoldalú
mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a
képességfejlesztéshez és a játék-sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez
kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai
törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolás) megszerzése;
mozgáskommunikáció. Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a
teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése: a
félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése,
empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és környezetkímélő magatartás.
Cél, hogy a tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak
megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a pre-pubertás és a pubertás kori fejlődés
változásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési,
légzési és mozgató rendszerük. Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a
gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat. Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a
terhelésekkel és a megbetegedésekkel szemben. Ismerjék a mozgástevékenységnek és a
sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét, és alkalmazzák azt.
Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak el
egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek
összefüggő gyakorlatot végrehajtani. Tudjanak játszani két sportjátékot, ismerjék azok szabályait,
és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési megoldásokat. Továbbfejleszthető
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szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját. Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. Ismerjenek meg
és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket, a rokon szerkezetű és
funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat. Fejlődjenek erőben,
gyorsasági erőben, állóképességben. Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg
atlétikai, torna-, sportjáték-, úszás- és küzdősportbeli teljesítményeikben. Ismerjenek meg és
alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat. Fejlődjön izomérzékelésük,
ritmuskészségük, reakció- és térbeli tájékozódási képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is
biztonsággal uralják testüket.

5. évfolyam
1. Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív alapkészségek
Motoros készségfejlesztés: fittség és versenyzés
2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások
Motoros készség- és képességfejlesztés: fittség, játék és versenyzés
3. Atlétikai feladatmegoldások
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, versenyzés
4. Sportjátékok
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, verseny
5. Síelés
Összesen

Órakeret 6
+1óra
Órakeret 27
+1óra
Órakeret 27
+1óra
Órakeret 40
+2óra
Órakeret 6
óra
111 óra

1. Természetes hely- és
helyzetváltoztató, manipulatív
Órakeret
Tematikai egység
alapkészségek
6+1óra
Motoros készségfejlesztés: fittség és versenyzés
Az iskolai testnevelés alsó tagozatán megszerzett mozgástapasztalat
az alapvető funkcionális mozgáskészségek terén. A
Előzetes tudás
mozgáskoncepciók ismerete és feladatok közbeni helyes értelmezése.
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgások
A tematikai egység
változatos körülmények közti helyes technikai kivitelezése nehezített
nevelési-fejlesztési
körülmények között. A kondicionális képességek fejlesztéséhez
céljai
szükséges változatos mozgássorok, feladatok, játékok ismerete.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
valószínűség(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
számítás, térbeli
A kondicionális képességek fejlesztése során a mozgáskészségek
alakzatok,
cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése, végrehajtása.
tájékozódás.
Ismeretek:
Vizuális kultúra:
Nyugalmi pulzus, terheléses pulzus, megnyugvás, légzés, szapora
tárgy- és
légzés, izomfáradtság, reakciógyorsaság, mozdulatgyorsaság.
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A tanuló felismeri, hogy a tanár vagy az általa vagy társak által
tervezett feladatok melyik kondicionális képességet fejlesztik.
Személyiségfejlesztés:
Kitartás, önkontroll, szabálykövetés, kellemetlen érzések.
A tanuló legyen képes a szabályok keretein belül cselekedni és
törekedjen azok betartására. Legyen képes és fogékony az irányítás
általi alkalmazkodásra. Legyen képes mozgását és akaratát gátolni;
és legyen képes a késleltetésre.

Kulcsfogalmak
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környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.

Természetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.
Állóképesség, mozdulatgyorsaság, reakcióidő, reakciógyorsaság,
nyugalmi pulzus, pihenő, önreflexió, önkontroll, önismeret.

2. Torna, RG, aerobik
feladatmegoldások
Órakeret
Tematikai egység
Motoros készség- és képességfejlesztés: fittség, játék és 27+1 óra
versenyzés
Az előző évfolyamokban elsajátított mozgások, tornaelemek
folyamatos végrehajtása. A gyakorlatok bemutatásakor az energiával
tudatosan gazdálkodik a tanuló. Képes esztétikus mozgással 36
elemből álló gyakorlat vagy tánc bemutatására. Szekrényugrás
végrehajtásánál figyel a nyújtott kartámaszra. Megőrzi egyensúlyát a
Előzetes tudás
forgások, fordulatok, dinamikus kar- és lábgyakorlatok közben. Kötél
vagy rúdmászásnál a mászó kulcsolást sikerrel alkalmazza. Ritmikus
mozgásnál törekszik a zene követésére.
Segítséget ad a gyengébbeknek, a lemaradóknak. Ismerettel
rendelkezik a sportág versenyrendszeréről, a pontozás szabályairól.
A mozgástanulási folyamat során a reális énkép kialakítása. A
tornajellegű támasz, -függés és egyensúly-gyakorlatok
cselekvésbiztonságos fejlesztése. Az ízületi mozgékonyság arányos
fejlesztése. A harmonikus „tornászos” mozgás kialakítása.
Izomérzékelés, egyensúlyozó képesség, téri tájékozódó képesség
A tematikai
fejlesztése. Kreativitás, önkifejező képesség fejlesztése.
egység nevelésiBalesetvédelmi ismeretek. Az RG és az aerobik sportágak
fejlesztési céljai
megismertetése. Az improvizációs képesség, kreativitás fejlesztése.
Koordinációs képesség, ízületi mozgékonyság, aerob állóképesség
fejlesztése. A megismert tánctípusok és táncstílusok körének bővítése.
Más népek kultúrája iránti tisztelet, nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: támlázások padon, földi
valószínűséggerendán, korláton. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.
számítás, térbeli
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Gurulóátfordulások különböző kiindulási helyzetekből különböző
érkezési helyzetekbe. Gurulóátfordulás hátra futólagos kézálláson át.
Emelés fejállásba különböző lábtartásokkal. Fellendülés kézállásba,
kézállás különböző guruló helyzetekbe. Spárga, híd, mérlegállás.
Repülő gurulóátfordulás. Kézenátfordulás oldalt mindkét irányba.
56 elemből önállóan összeállított talajgyakorlat.
34 részes svédszekrényen/keresztben/ guggoló átugrás,
zsugorkanyarlati átugrás, függőleges repülés, hosszában állított
szekrényen homorított leugrás, gurulóátfordulás, terpeszátugrás.
Függéshelyzetek, függésgyakorlatok: bordásfalon utánfogással
haladás oldalirányban, függésben húzódzkodások, haladás lefelé és
felfelé. Kötélmászás mászó kulcsolással, fiúknak függeszkedési
kísérletek, vándormászás.
Gyűrűn: alaplendületek, zsugorlefüggés, lefüggés, homorított
leugrás. Egyensúlyozó gyakorlatok: gerendán járások magas
lábujjon, érintőjárás (lépések) keringő, hármas, sasszék,
szökkenések, szökdelések, fordulatok, forgások, mérlegállás,
gurulóátfordulás segítővel, leugrás futólagos kézálláson át.
Motoros képesség fejlesztése:
A talajgyakorlati elemek végrehajtásával, az elemek kombinálásával
a koordinációs képesség fejlesztése. Egyensúlyérzékelés fejlesztése
földi gerendán, ferde padon dinamikus és statikus feladatokkal, a
váll, törzs erejének fokozása a támasz- és függésgyakorlatok
alkalmazásával.
A tornaszerek/gerenda, szekrény, zsámoly, trambulin/
felhasználásával játékos ügyességi feladatok végzése segíti az
erőfejlesztést. Összefüggő talaj-, gerenda-, gyűrűgyakorlatok
bemutatása, a gyakorlatok értékelése, pontozással.
Motoroskészség-fejlesztés:
RG lányoknak: Előkészítő mozgások: az RG-re jellemző tartásos és
mozgásos gyakorlatelemek elsajátíttatása. Kar- és törzsívek, kar- és
törzshullámok. Fő mozgások: testsúlyáthelyezések különböző
irányokba, különböző kar- és törzsmozgásokkal ötvözve. Járások
végzése: alapforma, guggoló-, lábujjon-, sarkon-, érintő-, hintajárás.
Járások különböző kar-, láb- és törzsmozgásokkal kombinálva.
Ritmizált lépések: keringő-, rida-, zárt és nyitott hármas lépés,
váltólépés, különböző kar- és törzsmozgásokkal kombinálva.
Futások: térdemelés, sarokemelés kar-, törzsmozgással,
fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: sarokemeléssel,
térdemeléssel, őztartással, kar- illetve törzsmozgásokkal
kombinálva, fordulatokkal. Ugrások: sorozatugrások, olló, hajlított
olló, őz, hajlított őz, terpesz, bicska, összeugrások. Forgások:
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alakzatok,
tájékozódás.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Természetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.
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lépőforgás, fordulatok, forgások egy lábon.
Kötélgyakorlatok: lendítések, lengetések, körzések, nyolcas
körzések, áthajtások, dobások-elkapások, pörgetések különböző
irányokba.
Aerobik lányoknak, fiúknak: alapállás gyakorlása, 24 ütemű
alaplépések gyakorlása: járás, sarokérintés, támadólépés,
lábujjérintés, kitörés, térdlendítés, keresztlépés. Futás, térdlendítés
szökkenéssel, saroklendítés szökkenéssel, oldallendítés
szökkenéssel, lábszárlendítés szökkenéssel, terpesz-zár, sasszé,
harántszökdelés. Zenére történő mozgás végzése aerobiklépésekkel:
egyszerű alaplépések magas ismétlő számmal, karmunkával,
haladással. Alaplépések összekapcsolása.
Motorosképesség-fejlesztés:
RG: Az ízületi mozgékonyság, egyensúlyozó képességek fejlesztése.
Az improvizációs képesség, esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó,
erősítő hatású, állóképességet, ritmusérzéket, ízületi
mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai gyakorlatok.
Aerobik: Ritmusképesség-fejlesztés: közismert zene kitapsolása
minden ütemre, minden 1. és 5. ütemre stb. Helyben járás közben
tapsolás, duplázva stb. A képességfejlesztés hozzájárul a fittség
szervi megalapozásához. Az esztétikus, szép és nőies mozgások
előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő gyakorlatok. A hibajavítás beépítése a mindennapi
gyakorlási szokásokba. Versenyszituációkon keresztül a szabályok
gyakorlása, a tanultak továbbfejlesztése. A szakkifejezések ismerete
és önálló használata. A segítségadáshoz szükséges nyelvi
kifejezésmód használata.
Ismeretek:
A torna szaknyelvének ismerete az életkori sajátosságoknak
megfelelően. A szerek biztonságos használatához szükséges
ismeretek, a segítségnyújtáshoz szükséges ismeretek. Az
erőfejlesztő gyakorlatok végrehajtásához szükséges ismeretek. A
torna jellegű feladatmegoldásokban alkalmazott játékok céljának
tudatosítása. Házi tornaversenyek rendezésének, a verseny
lebonyolításának szabályai. Egyszerűsített pontozás szabályai.
Személyiségfejlesztés:
A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása. Az egymásnak
adott segítségnyújtás módjainak ismerete.
Figyelem felhívása a nem megfelelő gyakorlatvégrehajtás
következményeire. Az aerob munkavégzés lényege, az
állóképességben betöltött szerepe. Alapismeretek az aerob
munkavégzés egészségmegőrzésben betöltött szerepéről. A
károsodásokat okozó gyakorlatok ismerete. A társak gyenge
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oldalának segítése, az erősségek elismerése. Értékfelismerés,
önértékelés. Aktív részvétel a sportrendezvények szervezésében.
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése.
Tornászos testtartás, repülő guruló átfordulás, kézenátfordulás,
zsugorkanyarlati ugrás, huszárugrás, alaplendület, lefüggés, tornaverseny,
Kulcsfogalmak
pontozás. RG, hintajárás, keringőlépés, hintalépés, ridalépés, olló,
őzugrás, bicskaugrás, aerobik, aerob munkavégzés, fitnesz.

3. Atlétikai feladatmegoldások
Órakeret
Tematikai egység Motoros készség- és képességfejlesztés, játék,
27+1 óra
versenyzés
Az alsó tagozatos testnevelés órai és a kölyökatlétikai versenyeken
szerzett testi, érzelmi tapasztalatok. A siker és a kudarc értékelése,
Előzetes tudás
helyes kezelése.
Sokoldalúan képezett, mozgásvégrehajtásaiban pontos,
A tematikai
„számspecifikus” technikák differenciált kivitelezése. Pozitív
egység nevelésikölyökatlétikai tapasztalatok szerzése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Speciális előkészítő és célgyakorlatok a feldolgozandó anyag
valószínűséghatékonyabb elsajátítása érdelében (futó-, ugró- és dobóiskolák).
számítás, térbeli
Gyorsfutás –iramfutás –tartós futás, fokozófutás. Rajt
alakzatok,
(rajtversenyek), váltófutás, akadályfutás (álló-, guggoló-,
tájékozódás.
térdelőrajt). Fel-, át-, leugrások szekrényre, ugrások helyből,
sorozatugrások, szökdelő versenyek (egy-, váltott-, páros lábon).
Vizuális kultúra:
Magasugrás (verseny), távolugrás (verseny), magasugrás (átlépő
tárgy- és
technika), távolugrás (elugró vonalról). 1-2 kg-os tömött labdával
környezetkultúra,
hajítás, lökés, dobás, egy- és két kézzel helyből, nekifutásból –
vizuális
célbadobások (verseny), – kislabdahajítás távolba nekifutással,
kommunikáció.
vízszintes, függőleges célba.
Természetismeret:
Motorosképesség-fejlesztés – edzettség, fittség:
mechanikai
Futások, rajtok: Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai
törvényszerűségek, az
gyakorlatokkal, a vágtafutás teljesítményének növeléséhez.
emberi szervezet
Reagálóképesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási
működése,
képesség fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Mozgásátállítódás
energianyerési
képességének fejlesztése akadályfutásokkal. Ugrások, szökdelések:
folyamatok.
A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal
(könnyű szökdelés; páros lábon és egy lábon szökdelés;), mélybe
ugrásokkal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés:
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A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez
igazított tartós futás sebességének kialakítása, a szabadidőben
végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében.
A versenyhelyzet által okozott feszültségek nem rontják a
testnevelés órai körülmények közötti, helyes futó-, ugró-, és
dobómozdulatok technikai végrehajtását.
Ismeretek:
A Kölyökatlétika és a „felnőtt” atlétikai versenyek lebonyolítása
közötti hasonlóság és eltérés.
Felismeri a Kölyökatlétika és a „felnőtt” atlétikai versenyek
lebonyolítása közti különbséget és hasonlóságot.
Személyiség:
Testtudat, önértékelés, önbecsülés, gondolkodás, motiváció,
érzelem- és feszültségszabályozás, öröm.
Ismerje fel a tanuló, hogy a szabályok kölcsönös egyetértésen
alapuló társadalmi konvenciók és vegye észre a sportszerűtlen
szituációkat. Alakuljon ki a tudatos edzés és a fárasztó gyakorlás
vállalása a teljesítmény megtartásában és a teljesítmény
növelésében.
Kulcsfogalmak Kölyökatlétikai verseny, „felnőtt” atlétikai verseny, izomérzékelés.

4. Sportjátékok
Órakeret
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, verseny
40+2 óra
Az alapvető manipulatív mozgásformák jól koordinált folyamatos
végrehajtása és azok megfelelő alkalmazása térben, időben és a társsal
együttműködve. Az életkori sajátosságokhoz igazított labdás és labda
nélküli alapkészségekkel és kognitív képességekkel, melyek a
Előzetes tudás
sportjátékok mozgásanyagának bázisát képezik és megfelelő kiindulási
szintet jelentenek a további sportágspecifikus fejlesztésekhez. Ismeri a
tanuló a labdarúgás, kosárlabdázás és a kézilabdázás egyszerű
szabályait.
A korábban elsajátított technikai elemek fejlesztése, csiszolása. A
röplabda játékhoz szükséges technikai és szabályismereti tudás
A tematikai egység megalapozása. Játék közben a társ tudatos keresése a góllövés, a
nevelési-fejlesztési kosárra dobási lehetőség elérése érdekében. Cselező készsége
fejlesztése, a sportjátékok gyakorlása során az anticipációs készség
céljai
kezdeti kialakítása. A különböző játékhelyzetek döntéskényszerei
során a legcélszerűbb mozgásválasz megtalálása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Általános technikai, taktikai tartalmak:
valószínűségA sportágnak megfelelő alaphelyzet. Megindulás és megállás. Futás számítás, térbeli
irány- és iramváltoztatással. Felugrások egy és páros lábról.
alakzatok,
Tematikai egység

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
Szabályismeret. – Szabálytalan technikák (lépéshiba, labdavezetési
hiba). – Az ellenféllel szembeni szabálytalanságok. – Büntetések.
Kézilabda: Magas és mély labdavezetés. Kétkezes mellső és felső
dobás. Kapura lövés kitámasztással. Kapura lövés be- és felugrással.
Lövő- és átadócselek, átemelés, lefordulás. Elzárások. Cselezés a
dobókéz felé és azzal ellentétes irányba. 7m-es dobás. Labdaszerzés
(elütés, halászás). Kapus bázistechnika. Védekezés ütközéssel,
sáncolás. Emberfogásos és területvédekezés. Keresztmozgások.
Kézilabda játék.
Kosárlabda: Megindulás, megállás, sarkazás. Labdavezetés. Kosárra
dobások álló helyből és mozgás közben. Átadási, dobó- és
indulócselek. Büntető dobás. Labdaszerzés (elütés, halászás).
Emberfogásos és területvédekezés. Kosárlabda játék.
Labdarúgás: Labdaátvétel, labdavezetés. Rúgások társhoz és kapura
belsővel, belső csüddel és teljes csüddel. Lövő és testcselek.
Büntetőrúgás. Szerelés. Kapus bázistechnika. Kispályás labdarúgás,
4:1-es, 5:1-es felállás, rombusz alakzat.
Röplabda: Kosár és alkarérintés. Alsó egyenes nyitás.
Az alapvető labda nélküli technikai elemek különböző sebességgel
történő jól koordinált végrehajtása különféle kiinduló helyzetekből
és lépéskombinációkból. A kondicionális és koordinációs
képességek fejlesztése a sportjátékok mozgásanyagának
felhasználásával. Játékok, versengések, sor- és váltóversenyek.
Kézilabda:
Technika
Mély és magas labdavezetés ügyesebb, ügyetlenebb és váltott
kézzel, iram- és irányváltoztatásokkal, törekedve a labda védőtől
távoli oldalon tartására. Különböző irányból és távolságból érkező
labdák elkapása helyben és mozgás közben, majd pontos továbbítása
levegőben és pattintott átadással is. Kapura lövések labdavezetésből
és társtól kapott labdával, kitámasztással, valamint felugrással.
Kapura lövések egyszerű lépéskombinációkból. Induló és testcselek
alkalmazása félaktív és aktív védővel szemben. Szabályos ütközés a
támadó játékossal. A be-, ki-, szabad- és 7m-es dobások helyes
végrehajtása. A kapus alapállása, helyezkedése, védése kézzel és
lábbal.
Taktika
Támadó és védő egymáshoz viszonyított helyzete, helyezkedése.
Emberfogásos, egysoros (6:0) és nyitott (5:1) területvédelem.
Rendezetlen védelem elleni támadás, lerohanás. Gyors
visszarendeződés a védekezésbe. Labdás és labda nélküli helycserék,
keresztmozgások. Páros és hármas kapcsolatok.
Kosárlabda:
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tájékozódás.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Természetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.
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Technika
Mély és magas labdavezetés ügyesebb, ügyetlenebb és váltott
kézzel, iram- és irányváltoztatásokkal, törekedve a labda védőtől
távoli oldalon tartására. Rövid és hosszú indulás, megállások, egy,
illetve kettő leütés után. Labdavezetésből és társtól kapott labdával
megállás és sarkazás. Különböző irányból és távolságból érkező
labdák elkapása helyben és mozgás közben, majd pontos továbbítása
levegőben és pattintott átadással is. Fektetett dobás labdavezetésből,
kapott labdával mindkét oldalról. Induló és testcselek alkalmazása
félaktív és aktív védővel szemben. Büntetődobás végrehajtása.
Taktika
Emberfogásos védekezés. Védők helyezkedése a palánk és a támadó
közé. Gyors ellentámadás. Páros és hármas lefutások.
Labdarúgás:
Technika
Labdavezetés ügyesebb, ügyetlenebb és váltott lábbal, iram- és
irányváltoztatásokkal, törekedve a labda védőtől távoli oldalon
tartására. Különböző irányból és magasságban érkező labda átvétele
lábbal, combbal, mellel. Dekázás. Játékos passzolási és koordinációs
feladatok csoportokban, több játékos együttműködésével, különböző
(négyzet, rombusz stb.) alakzatokban. Átadások laposan és ívelten,
különböző irányból érkező labda fejelése előre, oldalra. Fejelési
gyakorlatok párokban. Megelőző szerelés, a labdaátvétel
megakadályozása. Egyszerű cselek passzív és aktív védővel
szemben. Szabadulás emberfogásból elfutással és testcsellel. Közeli
és távoli kapura lövések helyből, labdavezetésből, valamint cselezés
után. Alapvető kapustechnikák megismerése. Alaphelyzet,
legördülés, vetődés, a labda elfogása, kirúgása, kigurítása.
Taktika
A kispályás labdarúgás felállási formáinak megismerése. Rögzített
helyzetek alkalmazása a játék során.
Röplabda:
Technika
A kosár- és alkarérintés helyes technikájának elsajátítása gumi-,
majd röplabdával, egyéni és páros gyakorlatokkal. A társ által
ívelve, pontosan dobott labda fej fölé játszása, elkapása, a
későbbiekben annak pontos visszajátszására való törekvéssel. A
labda folyamatos levegőben tartása kosár- és alkarérintésekkel.
Alkar- és kosárérintések párokban, fokozatosan nehezedő feltételek
mellett. A pontatlanul érkező labdához való gyors igazodás. Alsó
egyenes nyitás, alacsony és normál hálómagasságnál, meghatározott
célterületekre.
Taktika
Nyitásfogadás csillagalakzatban. Forgásszabály megismerése.
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Ismeretek:
Technikai elemek. Páros, hármas kapcsolatok. Játékvezetői kar- és
sípjelek. Bemelegítés. Taktikai megoldások. Játékszabályok.
A játékhoz szükséges alapvető technikai elemek és azok
végrehajtása. A hibajavítás főbb szempontjai. A labda nélküli és
labdás bemelegítés sportélettani hatásának, fontosságának ismerete.
A játékhoz szükséges alapvető technikai elemek és azok
végrehajtása, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és
hármas kapcsolatok alapvető formái. Az emberfogásos és a
területvédekezési formák közötti különbségek. A sportjátékokban
alkalmazott játékvezetői kar- és sípjelek.
SzemélyiségFEjlesztés:
Énkép, önismeret, osztott figyelem, ellenfél, sportszerűség,
keménység, durvaság. motiváció, felelősség, küzdőképesség; kudarc
elviselése.
Önellenőrzés, a saját hiba kijavítására való törekvés. A tanári
hibajavítás elfogadása. Küzdőképesség, küzdeni tudás egyénileg és a
társas akciókban egyaránt. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A
kezdeményező, harcias, de sportszerű magatartás kialakítása. A
sportjátékok űzése iránti motivációs bázis kialakítása. Aktív és
hatékony részvétel a csapatjátékokban, megfelelő felelősségtudat.
Szabálykövető magatartás. A nehézségek és a kudarcok elviselése.
Játékelem, technikai elem, cselezés, dobásforma, rúgásforma, emberfogás,
területvédelem, taktika, alkarérintés, kosárérintés, nyitás, játszma,
forgásszabály, labdamenet, összjáték, megelőző szerelés, ütközés,
Kulcsfogalmak
sáncolás, rövid és hosszú indulás, sarkazás, fektetett dobás,
büntető/dobás/rúgás, strandröplabda, strandkézilabda, streetball, kispályás
labdarúgás, nyitás, játszma, forgásszabály, labdamenet, összjáték.

A kondicionális képességek fejlesztése során a mozgáskészségek
cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése, végrehajtása. Legyen
képes a tanuló a szabályok keretein belül cselekedni és törekedjen azok
betartására. Legyen képes és fogékony az irányítás általi
alkalmazkodásra. Legyen képes mozgását és akaratát gátolni; és legyen
képes a késleltetésre. Az aerob munkavégzés lényege, az állóképességben
A fejlesztés várt
betöltött szerepe. Alapismeretek az aerob munkavégzés
eredményei a két
egészségmegőrzésben betöltött szerepéről. A károsodásokat okozó
évfolyamos ciklus
gyakorlatok ismerete. A társak gyenge oldalának segítése, az erősségek
végén
elismerése. Értékfelismerés, önértékelés. Aktív részvétel a
sportrendezvények szervezésében. Tájékozottság a tanult
versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar élsportolók
eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése. A versenyhelyzet által
okozott feszültségek nem rontják a testnevelés órai körülmények közötti,
helyes futó-, ugró-, és dobómozdulatok technikai végrehajtását. Ismerje
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fel, hogy a szabályok kölcsönös egyetértésen alapuló társadalmi
konvenciók és vegye észre a sportszerűtlen szituációkat. Alakuljon ki a
tudatos edzés és a fárasztó gyakorlás vállalása a teljesítmény
megtartásában és a teljesítmény növelésében. Ismerje a tanuló a játékhoz
szükséges alapvető technikai elemeket és azok végrehajtását. A
hibajavítás főbb szempontjainak ismerete. Ismerje a labda nélküli és
labdás bemelegítés sportélettani hatását, fontosságát. Ismerje a játékhoz
szükséges alapvető technikai elemeket és azok végrehajtását, a játékban a
taktikai megoldások közül a páros és hármas kapcsolatok alapvető
formáit. Ismerje az emberfogásos és a területvédekezési formák közötti
különbségeket. Ismerje a sportjátékokban alkalmazott játékvezetői kar- és
sípjeleket. Önellenőrzés, a saját hiba kijavítására való törekvés. A tanári
hibajavítás elfogadása. Küzdőképesség, küzdeni tudás egyénileg és a
társas akciókban egyaránt. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A
kezdeményező, harcias, de sportszerű magatartás kialakítása. A
sportjátékok űzése iránti motivációs bázis kialakítása. Legyen képes
aktívan és hatékonyan részt venni a csapatjátékokban, legyen megfelelő a
felelősségtudata. Szabálykövető magatartás. Legyen képes elviselni a
nehézségeket és a kudarcot.
Alaptechnikai tudás továbbfejlesztése, egyéni
Órakeret 6
lehetőségek figyelembe vételével.
óra

6. Síelés

6. évfolyam
1. Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek
Motoros készségfejlesztés: fittség és versenyzés
2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások
Motoros készség- és képességfejlesztés: fittség, játék és versenyzés
3. Atlétikai feladatmegoldások
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, versenyzés
4. Sportjátékok
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, verseny
5. Síelés
Összesen

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret 6
+1óra
Órakeret 27
+1óra
Órakeret 27
+1óra
Órakeret 40
+2óra
Órakeret 6
óra
111 óra

1. Természetes hely- és
helyzetváltoztató, manipulatív
Órakeret
alapkészségek
6+1 óra
Motoros készségfejlesztés: fittség és versenyzés
Az iskolai testnevelés alsó tagozatán megszerzett mozgástapasztalat
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az alapvető funkcionális mozgáskészségek terén. A
mozgáskoncepciók ismerete és feladatok közbeni helyes értelmezése.
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgások
A tematikai egység
változatos körülmények közti helyes technikai kivitelezése nehezített
nevelési-fejlesztési
körülmények között. A kondicionális képességek fejlesztéséhez
céljai
szükséges változatos mozgássorok, feladatok, játékok ismerete.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
valószínűség(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
számítás, térbeli
A kondicionális képességek fejlesztése során a mozgáskészségek
alakzatok,
cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése, végrehajtása.
tájékozódás.
Ismeretek:
Vizuális kultúra:
Nyugalmi pulzus, terheléses pulzus, megnyugvás, légzés, szapora
tárgy- és
légzés, izomfáradtság, reakciógyorsaság, mozdulatgyorsaság.
környezetkultúra,
A tanuló felismeri, hogy a tanár vagy az általa vagy társak által
vizuális
tervezett feladatok melyik kondicionális képességet fejlesztik.
kommunikáció.
Személyiségfejlesztés:
Kitartás, önkontroll, szabálykövetés, kellemetlen érzések.
Természetismeret:
A tanuló legyen képes a szabályok keretein belül cselekedni és
mechanikai
törekedjen azok betartására. Legyen képes és fogékony az irányítás
törvényszerűségek, az
általi alkalmazkodásra. Legyen képes mozgását és akaratát gátolni;
emberi szervezet
és legyen képes a késleltetésre.
működése,
energianyerési
folyamatok.
Állóképesség, mozdulatgyorsaság, reakcióidő, reakciógyorsaság,
Kulcsfogalmak
nyugalmi pulzus, pihenő, önreflexió, önkontroll, önismeret.

Tematikai egység

Előzetes tudás

2. Torna, RG, aerobik
feladatmegoldások
Órakeret
Motoros készség- és képességfejlesztés: fittség, játék és 27+1 óra
versenyzés
Az előző évfolyamokban elsajátított mozgások, tornaelemek
folyamatos végrehajtása. A gyakorlatok bemutatásakor az energiával
tudatosan gazdálkodik a tanuló. Képes esztétikus mozgással 36
elemből álló gyakorlat vagy tánc bemutatására. Szekrényugrás
végrehajtásánál figyel a nyújtott kartámaszra. Megőrzi egyensúlyát a
forgások, fordulatok, dinamikus kar- és lábgyakorlatok közben. Kötél
vagy rúdmászásnál a mászó kulcsolást sikerrel alkalmazza. Ritmikus
mozgásnál törekszik a zene követésére.
Segítséget ad a gyengébbeknek, a lemaradóknak. Ismerettel
rendelkezik a sportág versenyrendszeréről, a pontozás szabályairól.
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A mozgástanulási folyamat során a reális énkép kialakítása. A
tornajellegű támasz, -függés és egyensúly-gyakorlatok
cselekvésbiztonságos fejlesztése. Az ízületi mozgékonyság arányos
fejlesztése. A harmonikus „tornászos” mozgás kialakítása.
Izomérzékelés, egyensúlyozó képesség, téri tájékozódó képesség
A tematikai
fejlesztése. Kreativitás, önkifejező képesség fejlesztése.
egység nevelésiBalesetvédelmi ismeretek. Az RG és az aerobik sportágak
fejlesztési céljai
megismertetése. Az improvizációs képesség, kreativitás fejlesztése.
Koordinációs képesség, ízületi mozgékonyság, aerob állóképesség
fejlesztése. A megismert tánctípusok és táncstílusok körének bővítése.
Más népek kultúrája iránti tisztelet, nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: támlázások padon, földi
valószínűséggerendán, korláton. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.
számítás, térbeli
Gurulóátfordulások különböző kiindulási helyzetekből különböző
alakzatok,
érkezési helyzetekbe. Gurulóátfordulás hátra futólagos kézálláson át. tájékozódás.
Emelés fejállásba különböző lábtartásokkal. Fellendülés kézállásba,
kézállás különböző guruló helyzetekbe. Spárga, híd, mérlegállás.
Vizuális kultúra:
Repülő gurulóátfordulás. Kézenátfordulás oldalt mindkét irányba.
tárgy- és
környezetkultúra,
56 elemből önállóan összeállított talajgyakorlat.
vizuális
34 részes svédszekrényen/keresztben/ guggoló átugrás,
kommunikáció.
zsugorkanyarlati átugrás, függőleges repülés, hosszában állított
szekrényen homorított leugrás, gurulóátfordulás, terpeszátugrás.
Természetismeret:
Függéshelyzetek, függésgyakorlatok: bordásfalon utánfogással
mechanikai
haladás oldalirányban, függésben húzódzkodások, haladás lefelé és
törvényszerűségek, az
felfelé. Kötélmászás mászó kulcsolással, fiúknak függeszkedési
emberi szervezet
kísérletek, vándormászás.
működése,
Gyűrűn: alaplendületek, zsugorlefüggés, lefüggés, homorított
energianyerési
leugrás. Egyensúlyozó gyakorlatok: gerendán járások magas
folyamatok.
lábujjon, érintőjárás (lépések) keringő, hármas, sasszék,
szökkenések, szökdelések, fordulatok, forgások, mérlegállás,
gurulóátfordulás segítővel, leugrás futólagos kézálláson át.
Motoros képesség fejlesztése:
A talajgyakorlati elemek végrehajtásával, az elemek kombinálásával
a koordinációs képesség fejlesztése. Egyensúlyérzékelés fejlesztése
földi gerendán, ferde padon dinamikus és statikus feladatokkal, a
váll, törzs erejének fokozása a támasz- és függésgyakorlatok
alkalmazásával.
A tornaszerek/gerenda, szekrény, zsámoly, trambulin/
felhasználásával játékos ügyességi feladatok végzése segíti az
erőfejlesztést. Összefüggő talaj-, gerenda-, gyűrűgyakorlatok
bemutatása, a gyakorlatok értékelése, pontozással.
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Motoroskészség-fejlesztés:
RG lányoknak: Előkészítő mozgások: az RG-re jellemző tartásos és
mozgásos gyakorlatelemek elsajátíttatása. Kar- és törzsívek, kar- és
törzshullámok. Fő mozgások: testsúlyáthelyezések különböző
irányokba, különböző kar- és törzsmozgásokkal ötvözve. Járások
végzése: alapforma, guggoló-, lábujjon-, sarkon-, érintő-, hintajárás.
Járások különböző kar-, láb- és törzsmozgásokkal kombinálva.
Ritmizált lépések: keringő-, rida-, zárt és nyitott hármas lépés,
váltólépés, különböző kar- és törzsmozgásokkal kombinálva.
Futások: térdemelés, sarokemelés kar-, törzsmozgással,
fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: sarokemeléssel,
térdemeléssel, őztartással, kar- illetve törzsmozgásokkal
kombinálva, fordulatokkal. Ugrások: sorozatugrások, olló, hajlított
olló, őz, hajlított őz, terpesz, bicska, összeugrások. Forgások:
lépőforgás, fordulatok, forgások egy lábon.
Kötélgyakorlatok: lendítések, lengetések, körzések, nyolcas
körzések, áthajtások, dobások-elkapások, pörgetések különböző
irányokba.
Aerobik lányoknak, fiúknak: alapállás gyakorlása, 24 ütemű
alaplépések gyakorlása: járás, sarokérintés, támadólépés,
lábujjérintés, kitörés, térdlendítés, keresztlépés. Futás, térdlendítés
szökkenéssel, saroklendítés szökkenéssel, oldallendítés
szökkenéssel, lábszárlendítés szökkenéssel, terpesz-zár, sasszé,
harántszökdelés. Zenére történő mozgás végzése aerobiklépésekkel:
egyszerű alaplépések magas ismétlő számmal, karmunkával,
haladással. Alaplépések összekapcsolása.
Motorosképesség-fejlesztés:
RG: Az ízületi mozgékonyság, egyensúlyozó képességek fejlesztése.
Az improvizációs képesség, esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó,
erősítő hatású, állóképességet, ritmusérzéket, ízületi
mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai gyakorlatok.
Aerobik: Ritmusképesség-fejlesztés: közismert zene kitapsolása
minden ütemre, minden 1. és 5. ütemre stb. Helyben járás közben
tapsolás, duplázva stb. A képességfejlesztés hozzájárul a fittség
szervi megalapozásához. Az esztétikus, szép és nőies mozgások
előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő gyakorlatok. A hibajavítás beépítése a mindennapi
gyakorlási szokásokba. Versenyszituációkon keresztül a szabályok
gyakorlása, a tanultak továbbfejlesztése. A szakkifejezések ismerete
és önálló használata. A segítségadáshoz szükséges nyelvi
kifejezésmód használata.
Ismeretek:
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A torna szaknyelvének ismerete az életkori sajátosságoknak
megfelelően. A szerek biztonságos használatához szükséges
ismeretek, a segítségnyújtáshoz szükséges ismeretek. Az
erőfejlesztő gyakorlatok végrehajtásához szükséges ismeretek. A
torna jellegű feladatmegoldásokban alkalmazott játékok céljának
tudatosítása. Házi tornaversenyek rendezésének, a verseny
lebonyolításának szabályai. Egyszerűsített pontozás szabályai.
Személyiségfejlesztés:
A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása. Az egymásnak
adott segítségnyújtás módjainak ismerete.
Figyelem felhívása a nem megfelelő gyakorlatvégrehajtás
következményeire. Az aerob munkavégzés lényege, az
állóképességben betöltött szerepe. Alapismeretek az aerob
munkavégzés egészségmegőrzésben betöltött szerepéről. A
károsodásokat okozó gyakorlatok ismerete. A társak gyenge
oldalának segítése, az erősségek elismerése. Értékfelismerés,
önértékelés. Aktív részvétel a sportrendezvények szervezésében.
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése.
Tornászos testtartás, repülő guruló átfordulás, kézenátfordulás,
zsugorkanyarlati ugrás, huszárugrás, alaplendület, lefüggés, tornaverseny,
Kulcsfogalmak
pontozás. RG, hintajárás, keringőlépés, hintalépés, ridalépés, olló,
őzugrás, bicskaugrás, aerobik, aerob munkavégzés, fitnesz.

3. Atlétikai feladatmegoldások
Órakeret
Tematikai egység Motoros készség- és képességfejlesztés, játék,
27+1 óra
versenyzés
Az alsó tagozatos testnevelés órai és a kölyökatlétikai versenyeken
szerzett testi, érzelmi tapasztalatok. A siker és a kudarc értékelése,
Előzetes tudás
helyes kezelése.
Sokoldalúan képezett, mozgásvégrehajtásaiban pontos,
A tematikai
„számspecifikus” technikák differenciált kivitelezése. Pozitív
egység nevelésikölyökatlétikai tapasztalatok szerzése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Speciális előkészítő és célgyakorlatok a feldolgozandó anyag
valószínűséghatékonyabb elsajátítása érdelében (futó-, ugró- és dobóiskolák).
számítás, térbeli
Gyorsfutás –iramfutás –tartós futás, fokozófutás. Rajt
alakzatok,
(rajtversenyek), váltófutás, akadályfutás (álló-, guggoló-,
tájékozódás.
térdelőrajt). Fel-, át-, leugrások szekrényre, ugrások helyből,
sorozatugrások, szökdelő versenyek (egy-, váltott-, páros lábon).
Vizuális kultúra:
Magasugrás (verseny), távolugrás (verseny), magasugrás (átlépő
tárgy- és
technika), távolugrás (elugró vonalról). 1-2 kg-os tömött labdával
környezetkultúra,
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hajítás, lökés, dobás, egy- és két kézzel helyből, nekifutásból –
célbadobások (verseny), – kislabdahajítás távolba nekifutással,
vízszintes, függőleges célba.
Motorosképesség-fejlesztés – edzettség, fittség:
Futások, rajtok: Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai
gyakorlatokkal, a vágtafutás teljesítményének növeléséhez.
Reagálóképesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási
képesség fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Mozgásátállítódás
képességének fejlesztése akadályfutásokkal. Ugrások, szökdelések:
A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal
(könnyű szökdelés; páros lábon és egy lábon szökdelés;), mélybe
ugrásokkal.
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vizuális
kommunikáció.
Természetismeret:
mechanikai
törvényszerűségek, az
emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés:
A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez
igazított tartós futás sebességének kialakítása, a szabadidőben
végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében.
A versenyhelyzet által okozott feszültségek nem rontják a
testnevelés órai körülmények közötti, helyes futó-, ugró-, és
dobómozdulatok technikai végrehajtását.
Ismeretek:
A Kölyökatlétika és a „felnőtt” atlétikai versenyek lebonyolítása
közötti hasonlóság és eltérés.
Felismeri a Kölyökatlétika és a „felnőtt” atlétikai versenyek
lebonyolítása közti különbséget és hasonlóságot.
Személyiség:
Testtudat, önértékelés, önbecsülés, gondolkodás, motiváció,
érzelem- és feszültségszabályozás, öröm.
Ismerje fel a tanuló, hogy a szabályok kölcsönös egyetértésen
alapuló társadalmi konvenciók és vegye észre a sportszerűtlen
szituációkat. Alakuljon ki a tudatos edzés és a fárasztó gyakorlás
vállalása a teljesítmény megtartásában és a teljesítmény
növelésében.
Kulcsfogalmak Kölyökatlétikai verseny, „felnőtt” atlétikai verseny, izomérzékelés.

Tematikai egység

Előzetes tudás

4. Sportjátékok
Órakeret
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, verseny
40+2 óra
Az alapvető manipulatív mozgásformák jól koordinált folyamatos
végrehajtása és azok megfelelő alkalmazása térben, időben és a társsal
együttműködve. Az életkori sajátosságokhoz igazított labdás és labda
nélküli alapkészségekkel és kognitív képességekkel, melyek a
sportjátékok mozgásanyagának bázisát képezik és megfelelő kiindulási
szintet jelentenek a további sportágspecifikus fejlesztésekhez. Ismeri a
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tanuló a labdarúgás, kosárlabdázás és a kézilabdázás egyszerű
szabályait.
A korábban elsajátított technikai elemek fejlesztése, csiszolása. A
röplabda játékhoz szükséges technikai és szabályismereti tudás
A tematikai egység megalapozása. Játék közben a társ tudatos keresése a góllövés, a
nevelési-fejlesztési kosárra dobási lehetőség elérése érdekében. Cselező készsége
fejlesztése, a sportjátékok gyakorlása során az anticipációs készség
céljai
kezdeti kialakítása. A különböző játékhelyzetek döntéskényszerei
során a legcélszerűbb mozgásválasz megtalálása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
Általános technikai, taktikai tartalmak:
valószínűségA sportágnak megfelelő alaphelyzet. Megindulás és megállás. Futás számítás, térbeli
irány- és iramváltoztatással. Felugrások egy és páros lábról.
alakzatok,
Szabályismeret. – Szabálytalan technikák (lépéshiba, labdavezetési
tájékozódás.
hiba). – Az ellenféllel szembeni szabálytalanságok. – Büntetések.
Kézilabda: Magas és mély labdavezetés. Kétkezes mellső és felső
Vizuális kultúra:
dobás. Kapura lövés kitámasztással. Kapura lövés be- és felugrással. tárgy- és
Lövő- és átadócselek, átemelés, lefordulás. Elzárások. Cselezés a
környezetkultúra,
dobókéz felé és azzal ellentétes irányba. 7m-es dobás. Labdaszerzés vizuális
(elütés, halászás). Kapus bázistechnika. Védekezés ütközéssel,
kommunikáció.
sáncolás. Emberfogásos és területvédekezés. Keresztmozgások.
Kézilabda játék.
Természetismeret:
Kosárlabda: Megindulás, megállás, sarkazás. Labdavezetés. Kosárra mechanikai
dobások álló helyből és mozgás közben. Átadási, dobó- és
törvényszerűségek, az
indulócselek. Büntető dobás. Labdaszerzés (elütés, halászás).
emberi szervezet
Emberfogásos és területvédekezés. Kosárlabda játék.
működése,
Labdarúgás: Labdaátvétel, labdavezetés. Rúgások társhoz és kapura energianyerési
belsővel, belső csüddel és teljes csüddel. Lövő és testcselek.
folyamatok.
Büntetőrúgás. Szerelés. Kapus bázistechnika. Kispályás labdarúgás,
4:1-es, 5:1-es felállás, rombusz alakzat.
Röplabda: Kosár és alkarérintés. Alsó egyenes nyitás.
Az alapvető labda nélküli technikai elemek különböző sebességgel
történő jól koordinált végrehajtása különféle kiinduló helyzetekből
és lépéskombinációkból. A kondicionális és koordinációs
képességek fejlesztése a sportjátékok mozgásanyagának
felhasználásával. Játékok, versengések, sor- és váltóversenyek.
Kézilabda:
Technika
Mély és magas labdavezetés ügyesebb, ügyetlenebb és váltott
kézzel, iram- és irányváltoztatásokkal, törekedve a labda védőtől
távoli oldalon tartására. Különböző irányból és távolságból érkező
labdák elkapása helyben és mozgás közben, majd pontos továbbítása
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levegőben és pattintott átadással is. Kapura lövések labdavezetésből
és társtól kapott labdával, kitámasztással, valamint felugrással.
Kapura lövések egyszerű lépéskombinációkból. Induló és testcselek
alkalmazása félaktív és aktív védővel szemben. Szabályos ütközés a
támadó játékossal. A be-, ki-, szabad- és 7m-es dobások helyes
végrehajtása. A kapus alapállása, helyezkedése, védése kézzel és
lábbal.
Taktika
Támadó és védő egymáshoz viszonyított helyzete, helyezkedése.
Emberfogásos, egysoros (6:0) és nyitott (5:1) területvédelem.
Rendezetlen védelem elleni támadás, lerohanás. Gyors
visszarendeződés a védekezésbe. Labdás és labda nélküli helycserék,
keresztmozgások. Páros és hármas kapcsolatok.
Kosárlabda:
Technika
Mély és magas labdavezetés ügyesebb, ügyetlenebb és váltott
kézzel, iram- és irányváltoztatásokkal, törekedve a labda védőtől
távoli oldalon tartására. Rövid és hosszú indulás, megállások, egy,
illetve kettő leütés után. Labdavezetésből és társtól kapott labdával
megállás és sarkazás. Különböző irányból és távolságból érkező
labdák elkapása helyben és mozgás közben, majd pontos továbbítása
levegőben és pattintott átadással is. Fektetett dobás labdavezetésből,
kapott labdával mindkét oldalról. Induló és testcselek alkalmazása
félaktív és aktív védővel szemben. Büntetődobás végrehajtása.
Taktika
Emberfogásos védekezés. Védők helyezkedése a palánk és a támadó
közé. Gyors ellentámadás. Páros és hármas lefutások.
Labdarúgás:
Technika
Labdavezetés ügyesebb, ügyetlenebb és váltott lábbal, iram- és
irányváltoztatásokkal, törekedve a labda védőtől távoli oldalon
tartására. Különböző irányból és magasságban érkező labda átvétele
lábbal, combbal, mellel. Dekázás. Játékos passzolási és koordinációs
feladatok csoportokban, több játékos együttműködésével, különböző
(négyzet, rombusz stb.) alakzatokban. Átadások laposan és ívelten,
különböző irányból érkező labda fejelése előre, oldalra. Fejelési
gyakorlatok párokban. Megelőző szerelés, a labdaátvétel
megakadályozása. Egyszerű cselek passzív és aktív védővel
szemben. Szabadulás emberfogásból elfutással és testcsellel. Közeli
és távoli kapura lövések helyből, labdavezetésből, valamint cselezés
után. Alapvető kapustechnikák megismerése. Alaphelyzet,
legördülés, vetődés, a labda elfogása, kirúgása, kigurítása.
Taktika
A kispályás labdarúgás felállási formáinak megismerése. Rögzített
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helyzetek alkalmazása a játék során.
Röplabda:
Technika
A kosár- és alkarérintés helyes technikájának elsajátítása gumi-,
majd röplabdával, egyéni és páros gyakorlatokkal. A társ által
ívelve, pontosan dobott labda fej fölé játszása, elkapása, a
későbbiekben annak pontos visszajátszására való törekvéssel. A
labda folyamatos levegőben tartása kosár- és alkarérintésekkel.
Alkar- és kosárérintések párokban, fokozatosan nehezedő feltételek
mellett. A pontatlanul érkező labdához való gyors igazodás. Alsó
egyenes nyitás, alacsony és normál hálómagasságnál, meghatározott
célterületekre.
Taktika
Nyitásfogadás csillagalakzatban. Forgásszabály megismerése.
Ismeretek:
Technikai elemek. Páros, hármas kapcsolatok. Játékvezetői kar- és
sípjelek. Bemelegítés. Taktikai megoldások. Játékszabályok.
A játékhoz szükséges alapvető technikai elemek és azok
végrehajtása. A hibajavítás főbb szempontjai. A labda nélküli és
labdás bemelegítés sportélettani hatásának, fontosságának ismerete.
A játékhoz szükséges alapvető technikai elemek és azok
végrehajtása, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és
hármas kapcsolatok alapvető formái. Az emberfogásos és a
területvédekezési formák közötti különbségek. A sportjátékokban
alkalmazott játékvezetői kar- és sípjelek.
SzemélyiségFEjlesztés:
Énkép, önismeret, osztott figyelem, ellenfél, sportszerűség,
keménység, durvaság. motiváció, felelősség, küzdőképesség; kudarc
elviselése.
Önellenőrzés, a saját hiba kijavítására való törekvés. A tanári
hibajavítás elfogadása. Küzdőképesség, küzdeni tudás egyénileg és a
társas akciókban egyaránt. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A
kezdeményező, harcias, de sportszerű magatartás kialakítása. A
sportjátékok űzése iránti motivációs bázis kialakítása. Aktív és
hatékony részvétel a csapatjátékokban, megfelelő felelősségtudat.
Szabálykövető magatartás. A nehézségek és a kudarcok elviselése.
Játékelem, technikai elem, cselezés, dobásforma, rúgásforma, emberfogás,
területvédelem, taktika, alkarérintés, kosárérintés, nyitás, játszma,
forgásszabály, labdamenet, összjáték, megelőző szerelés, ütközés,
Kulcsfogalmak
sáncolás, rövid és hosszú indulás, sarkazás, fektetett dobás,
büntető/dobás/rúgás, strandröplabda, strandkézilabda, streetball, kispályás
labdarúgás, nyitás, játszma, forgásszabály, labdamenet, összjáték.
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A kondicionális képességek fejlesztése során a mozgáskészségek
cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése, végrehajtása. Legyen
képes a tanuló a szabályok keretein belül cselekedni és törekedjen azok
betartására. Legyen képes és fogékony az irányítás általi
alkalmazkodásra. Legyen képes mozgását és akaratát gátolni; és legyen
képes a késleltetésre. Az aerob munkavégzés lényege, az állóképességben
betöltött szerepe. Alapismeretek az aerob munkavégzés
egészségmegőrzésben betöltött szerepéről. A károsodásokat okozó
gyakorlatok ismerete. A társak gyenge oldalának segítése, az erősségek
elismerése. Értékfelismerés, önértékelés. Aktív részvétel a
sportrendezvények szervezésében. Tájékozottság a tanult
versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar élsportolók
eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése. A versenyhelyzet által
okozott feszültségek nem rontják a testnevelés órai körülmények közötti,
helyes futó-, ugró-, és dobómozdulatok technikai végrehajtását. Ismerje
A fejlesztés várt fel, hogy a szabályok kölcsönös egyetértésen alapuló társadalmi
eredményei a két konvenciók és vegye észre a sportszerűtlen szituációkat. Alakuljon ki a
évfolyamos ciklus tudatos edzés és a fárasztó gyakorlás vállalása a teljesítmény
megtartásában és a teljesítmény növelésében. Ismerje a tanuló a játékhoz
végén
szükséges alapvető technikai elemeket és azok végrehajtását. A
hibajavítás főbb szempontjainak ismerete. Ismerje a labda nélküli és
labdás bemelegítés sportélettani hatását, fontosságát. Ismerje a játékhoz
szükséges alapvető technikai elemeket és azok végrehajtását, a játékban a
taktikai megoldások közül a páros és hármas kapcsolatok alapvető
formáit. Ismerje az emberfogásos és a területvédekezési formák közötti
különbségeket. Ismerje a sportjátékokban alkalmazott játékvezetői kar- és
sípjeleket. Önellenőrzés, a saját hiba kijavítására való törekvés. A tanári
hibajavítás elfogadása. Küzdőképesség, küzdeni tudás egyénileg és a
társas akciókban egyaránt. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A
kezdeményező, harcias, de sportszerű magatartás kialakítása. A
sportjátékok űzése iránti motivációs bázis kialakítása. Legyen képes
aktívan és hatékonyan részt venni a csapatjátékokban, legyen megfelelő a
felelősségtudata. Szabálykövető magatartás. Legyen képes elviselni a
nehézségeket és a kudarcot.
Alaptechnikai tudás továbbfejlesztése, egyéni
Órakeret 6
5.Síelés
lehetőségek figyelembe vételével.
óra

7.évfolyam
1. Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek
Motoros készségfejlesztés: fittség és versenyzés
2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások
Motoros készség- és képességfejlesztés: fittség, játék és versenyzés

Órakeret 6
+1óra
Órakeret 27
+1óra
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3. Atlétikai feladatmegoldások
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, versenyzés
4. Sportjátékok
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, verseny
5. Síelés
Összesen
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Órakeret 27
+1óra
Órakeret 40
+2óra
Órakeret 6
óra
111 óra

1. Természetes hely- és helyzetváltoztató,
Órakeret
Tematikai egység
manipulatív alapkészségek
6+1óra
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
Az iskolai testnevelés alsó tagozatán megszerzett mozgástapasztalat az
alapvető funkcionális mozgáskészségek terén. A mozgáskoncepciók
Előzetes tudás
ismerete és feladatok közbeni helyes értelmezése.
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgások
A tematikai egység
változatos körülmények közti helyes technikai kivitelezése nehezített
nevelési-fejlesztési
körülmények között. A kondicionális képességek fejlesztéséhez
céljai
szükséges változatos mozgássorok, feladatok, játékok ismerete.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Ének-zene:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
ritmusgyakorlatok,
(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
ritmusok.
A kondicionális képességek fejlesztése során a mozgáskészségek
cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése, végrehajtása.
Biológiat:
energianyerés,
Ismeretek:
szénhidrátok, zsírok,
Nyugalmi pulzus, terheléses pulzus, megnyugvás, légzés, szapora
állóképesség.
légzés, izomfáradtság, reakciógyorsaság, mozdulatgyorsaság.
Annak felismerése, hogy a tanár vagy az általa vagy társak által
Fizika: erő, gyorsaság.
tervezett feladatok melyik kondicionális képességet fejlesztik.
Személyiségfejlesztés:
Földrajz:
Kitartás, önkontroll, szabálykövetés, kellemetlen érzések.
térképismeret.
A szabályok keretein belüli cselekvés, törekvés a szabályok
betartására. Képesség és fogékonyság az irányítás általi
alkalmazkodásra. Képesség a mozgás és akarat gátlására; képesség Informatika:
táblázatok, grafikonok.
a késleltetésre.
Állóképesség, mozdulatgyorsaság, reakcióidő, reakciógyorsaság,
Kulcsfogalmak
nyugalmi pulzus, pihenő, önreflexió, önkontroll, önismeret.

Tematikai egység

2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások
Órakeret
Motoros készség- és képességfejlesztés: fittség, játék és
27+1 óra
versenyzés
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Alapvető jártasság a tornamozgásokban, támasz- és
függésgyakorlatokban, esetleges segítségadás mellett. Jártasság a
statikus egyensúly- és dinamikus gyakorlatokban. Az aerobik
lépéseket összekapcsolja a tanuló különböző kartartásokkal, mozgását
a zenével összhangban végzi. RG-ben a járásokat, futásokat,
szökdeléseket igyekszik helyesen végrehajtani. Felismeri a
Előzetes tudás
gyakorlatok bemutatása közben elkövetett hibákat, szóban ki tudja
javítani. Képes balesetmentesen önállóan gyakorolni, betartja a
balesetvédelmi szabályokat. Feltétel nélkül segít a gyengébbeknek, az
arra rászorulóknak. Alapismeretekkel rendelkezik a sportágak
versenyrendszeréről.
A torna gyakorlatelemek biztonságos gyakorlása, pontos bemutatása.
Helyes testtartásra törekvés, annak javítása. A test térbeli és időbeli
érzékelésének tudatos kialakítása. Talajon, gerendán, gyűrűn
A tematikai egység összefüggő gyakorlat összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.
nevelési-fejlesztési Kreatív gondolkozás az aerobikgyakorlatok összeállításánál. A
megismert tánctípusok, táncstílusok körének kibővítése, a
céljai
koreográfiák, előadásmódok tudatosabbá tétele. Más népek kultúrája
iránti tisztelet erősítése. Az önállóság, egymásnak nyújtott
segítségadás fejlesztése a torna jellegű feladatok végrehajtásában.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Ének-zene:
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások:
ritmusgyakorlatok,
Támlázások mellső és hátsó fekvőtámaszban előre, hátra, oldalt,
ritmusok.
haladással különböző szereken. Fekvőtámaszban karhajlítás és
nyújtás. Akadályok leküzdése támaszgyakorlatokkal. Az előző
Biológia:
évfolyamokban megtanult tornaelemek biztosabb és magasabb
energianyerés,
szintű végrehajtása. Gurulóátfordulások, kézállás, fejállás, kézállás
szénhidrátok, zsírok,
guruló, kézenátfordulás segítővel, fejenátfordulás, kézenátfordulás
állóképesség.
oldalt, tarkóállás, híd, spárga, mérlegállás. Összefüggő talajgyakorlat
összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával: különböző
Fizika: erő,
karemelések, kartartások, lépések (hármas, keringő, szökkenő
gyorsaság.
hármaslépés), járások (érintő). Ugrások (ördög, őz, kadett, terpesz),
forgások, fordulatok. A gyakorlatok végzésekor használja ki a
Földrajz:
térbeli lehetőségeket. Vetődés nyújtott ülésből vagy mellső
térképismeret.
fekvőtámaszból. 35 részes szekrényen a tanult ugrásformák.
Informatika:
Hosszában állított szekrényen gurulóátfordulás, terpeszugrás.
táblázatok,
Széltében állított szekrényen zsugorkanyarlat, guggolóátugrás,
grafikonok.
terpeszátugrás. Felemáskorlát: támaszok, harántülés, térdfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre- hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, kelepforgás
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
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felugrás támaszba, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Párhuzamos korlát: terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámasz, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre
terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. Nyújtó:
kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos
fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés,
billenés, támaszból homorított leugrás, alugrás, nyílugrás.
Függésgyakorlatok:
Akadályok leküzdése függésfeladatokkal kötélen, bordásfalon.
Vándormászás, függeszkedési kísérletek. Gyűrű: Alaplendület,
zsugorlefüggés, zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe,
homorított leugrás hátra lendületből. Lányoknak érintő magas,
fiúknak magas gyűrű.
Egyensúlygyakorlatok:
Gerenda: magas és földi gerendán, ferdepadon. Természetes és
utánzó járások, érintőjárás, hintalépés, keringőlépés, hármaslépés,
fordulatok, forgások, szökkenések, szökdelések, mérlegállás,
gurulóátfordulás előre, hátra, futólagos kézállás, homorított leugrás.
Aerobik: alaplépések, lépéskombinációk forgással,
irányváltoztatással. Koreográfia készítése és bemutatása zenére.
Aszimmetrikus koreográfia.
RG: az előző évfolyamon megtanult mozgásformákhoz képest
magasabb nehézségi fokú elemek tanulása. A ritmusérzék
fejlesztése, önálló zeneválasztási lehetőség. Labdagyakorlatok:
forgások, gurítások, elkapások. Labdavezetések változatos
irányokban. A levegőben elkapások, átadások, dobások,
labdatartások.
Ugrókötél-gyakorlatok: Lengetések: oldalt-, elöl és fent lengetések.
8-as figura. Kötéláthajtások: egy- illetve páros lábon szökdeléssel,
kötéláthajtás előre, hátra állásban, járás és futás közben, helyben
futás a dzsoggoláshoz hasonló lábmunkával. Kombinációk: oldalt
lengetés egyik oldalra, majd páros lábon szökdelés közben
kötéláthajtás előre, ezt követően oldalt lengetés másik oldalra,
ugyanez hátra kötéláthajtással. Fordulatok: egy oldallengetés
közben 180 fokos fordulat, majd kötéláthajtás hátra a láb alatt,
ezután a második fordulat, majd kötéláthajtás előre a láb alatt.
Játék: akadály- és váltóversenyek tornaszerek felhasználásával,
testnevelési játékok. Játékos feladatok ugrókötéllel, kötéláthajtás
közben különböző feladatok végrehajtása. Szökdelések lábtartáscserével, sarokemeléssel, lábemeléssel. Szökdelések különböző
alakzatokban, vonalban. Kötéláthajtás egyedül, párokban.
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Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló testjavító
torna. A preventív mozgásműveltség fejlesztése gyakorlati
tevékenységekkel.
Törekedjen a tanuló a lebegőtámasszal történő ugrás végrehajtására.
Alakuljon ki a nőies tartás (lányoknál). Ismerjék meg a
gyűrűgyakorlat technikai végrehajtását. Legyenek képesek
egymásnak segítséget nyújtani.
Motoroskészség-fejlesztés:
RG lányoknak: Előkészítő mozgások: az RG-re jellemző tartásos és
mozgásos gyakorlatelemek elsajátíttatása. Kar- és törzsívek, kar- és
törzshullámok. Fő mozgások:testsúlyáthelyezések különböző
irányokba különböző kar- és törzsmozgásokkal ötvözve. Járások
végzése: alapforma, guggoló-, lábujjon-, sarkon-, érintő-, hintajárás.
Járások különböző kar-, láb- és törzsmozgásokkal kombinálva.
Ritmizált lépések: keringő-, rida-, zárt és nyitott hármas lépés,
váltólépés, különböző kar- és törzsmozgásokkal kombinálva.
Futások: térdemelés, sarokemelés kar-, törzsmozgással,
fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: sarokemeléssel,
térdemeléssel, őztartással, kar-, illetve törzsmozgásokkal
kombinálva, fordulatokkal. Ugrások: sorozatugrások, olló, hajlított
olló, őz, hajlított őz, terpesz, bicska, összeugrások. Forgások:
lépőforgás, fordulatok, forgások egy lábon.
Kötélgyakorlatok: lendítések, lengetések, körzések, nyolcas
körzések, áthajtások, dobások-elkapások, pörgetések különböző
irányokba.
Aerobik lányoknak, fiúknak:
Alapállás gyakorlása, 24 ütemű alaplépések gyakorlása: járás,
sarokérintés, támadólépés, lábujjérintés, kitörés, térdlendítés,
keresztlépés. Futás, térdlendítés szökkenéssel, saroklendítés
szökkenéssel, oldallendítés szökkenéssel, lábszárlendítés
szökkenéssel, terpesz-zár, sasszé, harántszökdelés. Zenére történő
mozgás végzése aerobiklépésekkel: egyszerű alaplépések magas
ismétlőszámmal, karmunkával, haladással. Alaplépések
összekapcsolása.

Motorosképesség-fejlesztés:
RG: Az ízületi mozgékonyság, egyensúlyozó képességek fejlesztése.
Az improvizációs képesség, esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó,
erősítő hatású, állóképességet, ritmusérzéket, ízületi
mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai gyakorlatok.
Aerobik: Ritmusképesség-fejlesztés: közismert zene kitapsolása
minden ütemre, minden 1. és 5. ütemre stb. Helybenjárás közben
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tapsolás, duplázva stb. A képességfejlesztés hozzájárul a fittség
szervi megalapozásához. Az esztétikus, szép, és (lányoknál) nőies
mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő gyakorlatok. A hibajavítás beépítése a mindennapi
gyakorlási szokásokba. Versenyszituációkon keresztül a szabályok
gyakorlása, a tanultak továbbfejlesztése. A szakkifejezések ismerete
és önálló használata. A segítségadáshoz szükséges nyelvi
kifejezésmód használata.
Ismeretek:
A torna szaknyelvének ismerete az életkori sajátosságoknak
megfelelően. A szerek biztonságos használatához szükséges
ismeretek, a segítségnyújtáshoz szükséges ismeretek. Az
erőfejlesztő gyakorlatok végrehajtásához szükséges ismeretek. A
tornajellegű feladatmegoldásokban alkalmazott játékok céljának
tudatosítása. Házi tornaversenyek rendezésének, a verseny
lebonyolításának szabályai. Egyszerűsített pontozás szabályai. A
tornához tartozó sportágak szaknyelvének ismerete, az ismeretek
folyamatos bővítése. A sportág sajátosságaiból adódó speciális
bemelegítés alapismerete, nyújtó, lazító gyakorlatok fontosságának
felismerése a sportág által megkívánt lazaság függvényében. A
mozgáshibák kijavításának fontossága, az önkontroll elősegítése. A
célzatos erőfejlesztő gyakorlatok helyes kiválasztása. Az életkor
szenzitív szakaszai és értelmezésük alapismeretei. A sportági
versenyek rendezésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása,
alkalmazása a gyakorlatban az iskolai versenyek rendezésénél. Az
egymásnak nyújtott segítségadás verbális és gyakorlati ismeretei,
fontosságának felismerése. A segítségadáshoz szükséges nyelvezet
alkalmazása, a hibajavítás megértése. Az aerob munkavégzés
lényege, az állóképességben betöltött szerepe. Alapismeretek az
aerob munkavégzés egészségmegőrzésben betöltött szerepéről.
Személyiségfejlesztés:
A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása Figyelem
felhívása a nem megfelelő gyakorlatvégrehajtás következményeire.
A károsodásokat okozó gyakorlatok ismerete. A társak gyenge
oldalának segítése, az erősségek elismerése. Értékfelismerés,
önértékelés. Aktív részvétel a sportrendezvények szervezésében.
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése.
Tornászos testtartás, repülő guruló átfordulás, kézenátfordulás,
zsugorkanyarlati ugrás, huszárugrás, alaplendület, lefüggés, tornaverseny,
Kulcsfogalmak
pontozás. RG, hintajárás, keringőlépés, hintalépés, ridalépés, olló,
őzugrás, bicskaugrás, aerobik, aerob munkavégzés, fitnesz.
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Előzetes tudás
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3. Atlétikai feladatmegoldások
Órakeret
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék,
27+1 óra
versenyzés
Az alapvető manipulatív mozgásformák jól koordinált folyamatos
végrehajtása és azok megfelelő alkalmazása térben, időben és a társsal
együttműködve. Sokoldalúan képezett, mozgásvégrehajtásaiban pontos,
„számspecifikus” technikák differenciált kivitelezése. Pozitív
kölyökatlétikai tapasztalatok.
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar
élsportolók eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mozgásműveltség:
Szökdelő-iskola: haladó szökdelések és azok változatai. Indián
szökdelés. Sorozatugrások helyből. Fel- és leugrások zsámolyon.
Fel- és leugrások 3 részes ugrószekrényre. Átugrások zsámolyokon.
Lépcsőzés. Ugrások: távolugrás rövid, néhány lépéses nekifutásból
bal, illetve jobb lábról, elugró zónából. Távolugrás versenyek
néhány lépéses nekifutásból, bal, illetve jobb lábról, elugró zónából.
Magasugrás néhány lépés nekifutásból átlépő technikával, bal,
illetve jobb lábról.

Kapcsolódási pontok
Ének-zene: ritmusok,
ritmusgyakorlatok.
Biológia:
energianyerés,
szénhidrátok, zsírok,
állóképesség, erő,
gyorsaság.

Földrajz:
Futóiskolai feladatok:
térképismeret.
Taposófutás, taposófutás haladással előre, hátra, térdemeléses futás,
térdemeléses futás előre, hátra, sarokemeléses futás előre, hátra,
Informatika:
dzsoggolás, egyik láb térdemelés, míg a másik sarokemelést végez;
táblázatok,
térdemeléses futás jobb vagy bal kézben nehezékkel, sarokemeléses grafikonok.
futás jobb vagy bal lábon nehezékkel feladatok. Kétkezes dobások 2,
3 kilogrammos medicinlabdával, haladással. Egykezes dobások 1
kilogrammos medicinlabdával távolságra. Lökések 1 kilogrammos
labdával. Vetések 3 kilogrammos labdával.
A törzs erősítése a nagy erőkifejtéssel járó dobómozgások
végrehajtásához. 2500 méter 13 perc alatti teljesítése.
Ismeretek:
Az atlétikai mozgások helyes technikai kivitelezése.
Versenyszabályok.
A sprintfutások versenyszabályai, az aerob állóképesség
fejlesztésének lehetőségei.
Személyiségfejlesztés:
Testtudat, önértékelés, önbecsülés, gondolkodás, motiváció,
érzelem- és feszültségszabályozás, öröm.
A szabálykövető magatartás jelentőségének tudatosítása az atlétikai
versenyek alkalmával.
Kulcsfogalmak Szabálykövetés, önreflexió, akaraterő, nemek közti különbség.

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

407. oldal

4. Sportjátékok
Órakeret
Tematikai egység
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék,
40+2
versenyzés
A sportjátékok mozgásanyagában való jártasság, alapvető taktikáik és
szabályaik olyan szintű ismerete, amely képessé teszi a tanulót arra,
hogy azokat versenyszituációkban alkalmazza. Sportszerűen játszik. A
Előzetes tudás
sportjátékokhoz szükséges labdás és labda nélküli alapkészségek, ezek
játékhelyzetekben való alkalmazása.
A sportjátékok megszerettetése. Az együttműködési és kommunikációs
képesség fejlesztése, a megtanult technikai elemek, mozgáskészségek
változó körülmények közötti hatékony alkalmazása.
Mérkőzésszituációk megtapasztalása. A taktikai gondolkodás
folyamatos fejlesztése. A sportjátékok élményközpontú felhasználása a
kondicionális képességek fejlesztésében. Legyen igénye a tanulónak a
A tematikai
tanórán kívüli sportjátékok űzésére is. A korábban elsajátított technikai
egység nevelésielemek további fejlesztése, csiszolása. A játéktudás bővítése. A
fejlesztési céljai
sportjátékok űzéséhez szükséges motoros képességek folyamatos
fejlesztése. Játék közben a társ tudatos keresése a góllövés, a kosárra
dobási lehetőség elérése érdekében. Cselezőkészség fejlesztése, a
sportjátékok gyakorlása során az anticipációs készség fejlesztése. A
különböző játékhelyzetek döntéskényszerei során a legcélszerűbb
mozgásválasz találása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Matematika: logika,
A megismert technikai elemek és taktikai megoldások alkalmazása a valószínűségkülönféle játékok során. Iskolai és népi játékok, sportjátékok.
számítás, térbeli
A 6. osztály befejezéséig elsajátított sportjáték mozgásműveltségi
alakzatok,
tartalmak, melyek az alábbiakkal egészülnek ki:
tájékozódás.
Kézilabda: talajfogás (kicsúszás, kigurulás). Bedőléses, bevetődéses
lövés. Kanyarított lövés. Felső elhajlásos lövés. Kapura ívelés.
Vizuális kultúra:
Szélső, beálló játék. Húzás. Kapu szemafor technika.
tárgy- és
Kosárlabda: tempódobás. Hárompontos dobás. Lepattanó labda
környezetkultúra,
megszerzése.
vizuális
Labdarúgás: test-test elleni küzdelem. Becsúszó szerelés.
kommunikáció.
Kapustechnikák (öklözés). 1:3:1 és a 2:1:2 felállási formák.
Röplabda: felső egyenes nyitás. Nyitásfogadás. Feladó játék.
Fizika: mechanikai
Sáncolás. Leütés.
törvényszerűségek.
A kondicionális és koordinációs képességek az életkori
sajátosságoknak megfelelő további fejlesztése a sportjátékok
Biológia: az emberi
mozgásanyagának felhasználásával. Játékok, versengések, sor- és
szervezet működése,
váltóversenyek. A tanulók kondicionális és koordinációs
energianyerési
képességeihez igazított labda nélküli és labdás készségeinek
folyamatok.
csiszolása, fejlesztése. A korábbi évek gyakorlatainak tökéletesebb,
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energikusabb végrehajtása.
Kézilabda:
Technika
Mély, majd fokozatosan egyre magasabb súlyponti helyzetből a
bedőlések, bevetődések, kigurulások gyakorlása először labda
nélkül, később labdával. Az új dobásformák megismerése és
gyakorlása változó kiindulási helyzetekből. A beálló játékos
feladatainak, játékának, technikai elemeinek elsajátítása. Kapura
lövések a szélső pozícióból. A kapustechnikák további bővítése,
beállók és szélsők lövéseinek hárítása, a szemafortechnika
megismerése, gyorsindítás.
Taktika
Zárás-leválás szituációk gyakorlása. A védekezés nyitottabb
formáinak megismerése (3:2:1), a vegyes védekezés alkalmazása
(5+1), (4+2) a játékban. A húzás hatékony alkalmazása.
Kosárlabda:
Technika
Tempódobás gyakorlása párokban, majd labdavezetésből a palánkra.
Páros lefutásból tempódobás, a dobás után a társ feladata palánkról
lepattanó labda megszerzése. Hárompontos dobási kísérletek.
Taktika
A védő helyezkedése. A védekező mozgás gyorsítása, tökéletesítése.
Labdarúgás:
Technika
A legnehezebb szerelési mód, a becsúszó szerelés megismerése és
gyakorlása, de csak jó minőségű füves pályán, mert egyéb esetekben
balesetveszélyes. A korábbi évek technikáinak szélesebb körű
alkalmazása.
Taktika
Párharcok különféle taktikai feladatokkal. Újabb felállási formák
megismerése és gyakorlása. Területnyitás és -szűkítés alkalmazása a
támadásban és a védekezésben.
Röplabda:
Technika
Felső egyenes nyitás, alacsony és normál hálómagasságnál,
meghatározott célterületekre. Felső egyenes nyitás – nyitásfogadás:
egyéni és páros gyakorlatok. Leütés felugrással tartott és pontosan
dobott labdából. Egyéni sáncolás. Feladásleütés: tartott, a hálóval
párhuzamosan dobott és pontosan feladott labdából. Egyéni és páros
sáncolás.
Taktika
Helyezkedés nyitásfogadásnál. Feladás, leütés, ejtés alkalmazása a
játékban. A feladó játékos szerepe a játékban. Törekvés a folyamatos
játékra.
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Ismeretek:
Bemelegítés. Technikai elemek. Taktikai megoldások.
Játékszabályok. Technikai elemek. Páros, hármas kapcsolatok.
Játékvezetői kar- és sípjelek.
A labda nélküli és labdás bemelegítés sportélettani hatása,
fontossága. A játékhoz szükséges technikai elemek és azok
végrehajtása, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és
hármas kapcsolatok alapvető formái. Az emberfogásos és a
területvédekezési formák közötti különbségek. A folyamatos
játékhoz szükséges technikai elemek és azok végrehajtása. A
hibajavítás főbb szempontjai.
Személyiségfejlesztés:
Motiváció, felelősség, küzdőképesség, kudarc elviselése, énkép,
önismeret, osztott figyelem, ellenfél, sportszerűség, keménység,
durvaság.
A sportjátékok űzése iránti motivációs bázis kialakítása. Legyen
képes aktívan és hatékonyan részt venni a csapatjátékokban, legyen
megfelelő a felelősségtudata. Szabálykövető magatartás. Legyen
képes elviselni a nehézségeket és a kudarcot. Önellenőrzés, a saját
hiba kijavítására való törekvés. A tanári hibajavítás elfogadása.
Küzdőképesség, küzdeni tudás egyénileg és a társas akciókban
egyaránt. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A kezdeményező,
harcias, de sportszerű magatartás kialakítása.
Játékelem, technikai elem, cselezés, dobásforma, rúgásforma, emberfogás,
területvédelem, taktika, alkarérintés, kosárérintés, nyitás, játszma,
forgásszabály, labdamenet, összjáték, megelőző szerelés, ütközés,
Kulcsfogalmak sáncolás, rövid és hosszú indulás, sarkazás, fektetett dobás,
büntető/dobás/rúgás, strandröplabda, strandkézilabda, streetball, kispályás
labdarúgás, strandröplabda, strandkézilabda, streetball, kispályás
labdarúgás.

Az aerob munkavégzés lényegének, az állóképességben és az
egészségmegőrzésben betöltött szerepének ismerete. A károsodásokat
okozó gyakorlatok ismerete. A társak gyenge oldalának segítése, az
erősségek elismerése. Értékfelismerés, önértékelés. Aktív részvétel a
sportrendezvények szervezésében. Tájékozottság a tanult
A fejlesztés várt
versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar élsportolók
eredményei a két
eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése. Azonosítsa a tanuló a
évfolyamos ciklus
szabálykövető magatartás jelentőségét az atlétikai versenyek alkalmával.
végén
Ismerje a labda nélküli és labdás bemelegítés sportélettani hatását,
fontosságát. Ismerje a játékhoz szükséges technikai elemeket és azok
végrehajtását, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és hármas
kapcsolatok alapvető formáit. Ismerje az emberfogásos és a
területvédekezési formák közötti különbségeket. Ismerje a

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

6. Síelés
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sportjátékokban alkalmazott játékvezetői kar- és sípjeleket. Ismerje a
folyamatos játékhoz szükséges technikai elemeket és azok végrehajtását.
A hibajavítás főbb szempontjainak ismerete. A sportjátékok űzése iránti
motivációs bázis kialakítása. Legyen képes aktívan és hatékonyan részt
venni a csapatjátékokban, legyen megfelelő a felelősségtudata.
Szabálykövető magatartás. Legyen képes elviselni a nehézségeket és a
kudarcot. Önellenőrzés, a saját hiba kijavítására való törekvés. A tanári
hibajavítás elfogadása. Küzdőképesség, küzdeni tudás egyénileg és a
társas akciókban egyaránt. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A
kezdeményező, harcias, de sportszerű magatartás kialakítása.
Alaptechnikai tudás továbbfejlesztése, egyéni
Órakeret 6
lehetőségek figyelembe vételével.
óra

8. évfolyam
1. Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív
alapkészségek
Motoros készségfejlesztés: fittség és versenyzés
2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások
Motoros készség- és képességfejlesztés: fittség, játék és versenyzés
3. Atlétikai feladatmegoldások
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, versenyzés
4. Sportjátékok
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék, verseny
5. Síelés
Összesen

Órakeret 6
+1óra
Órakeret 27
+1óra
Órakeret 27
+1óra
Órakeret 40
+2óra
Órakeret 6
óra
111 óra

1. Természetes hely- és helyzetváltoztató,
Órakeret
Tematikai egység
manipulatív alapkészségek
6+1 óra
Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés
Az iskolai testnevelés alsó tagozatán megszerzett mozgástapasztalat az
alapvető funkcionális mozgáskészségek terén. A mozgáskoncepciók
Előzetes tudás
ismerete és feladatok közbeni helyes értelmezése.
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgások
A tematikai egység
változatos körülmények közti helyes technikai kivitelezése nehezített
nevelési-fejlesztési
körülmények között. A kondicionális képességek fejlesztéséhez
céljai
szükséges változatos mozgássorok, feladatok, játékok ismerete.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Ének-zene:
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák
ritmusgyakorlatok,
(lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek).
ritmusok.
A kondicionális képességek fejlesztése során a mozgáskészségek
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cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése, végrehajtása.
Biológiat:
energianyerés,
Ismeretek:
szénhidrátok, zsírok,
Nyugalmi pulzus, terheléses pulzus, megnyugvás, légzés, szapora
állóképesség.
légzés, izomfáradtság, reakciógyorsaság, mozdulatgyorsaság.
Annak felismerése, hogy a tanár vagy az általa vagy társak által
Fizika: erő, gyorsaság.
tervezett feladatok melyik kondicionális képességet fejlesztik.
Személyiségfejlesztés:
Földrajz:
Kitartás, önkontroll, szabálykövetés, kellemetlen érzések.
térképismeret.
A szabályok keretein belüli cselekvés, törekvés a szabályok
betartására. Képesség és fogékonyság az irányítás általi
alkalmazkodásra. Képesség a mozgás és akarat gátlására; képesség Informatika:
táblázatok, grafikonok.
a késleltetésre.
Állóképesség, mozdulatgyorsaság, reakcióidő, reakciógyorsaság,
Kulcsfogalmak
nyugalmi pulzus, pihenő, önreflexió, önkontroll, önismeret.

2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások
Órakeret
Tematikai egység
Motoros készség- és képességfejlesztés: fittség, játék és
27+1 óra
versenyzés
Alapvető jártasság a tornamozgásokban, támasz- és
függésgyakorlatokban, esetleges segítségadás mellett. Jártasság a
statikus egyensúly- és dinamikus gyakorlatokban. Az aerobik
lépéseket összekapcsolja a tanuló különböző kartartásokkal, mozgását
a zenével összhangban végzi. RG-ben a járásokat, futásokat,
szökdeléseket igyekszik helyesen végrehajtani. Felismeri a
Előzetes tudás
gyakorlatok bemutatása közben elkövetett hibákat, szóban ki tudja
javítani. Képes balesetmentesen önállóan gyakorolni, betartja a
balesetvédelmi szabályokat. Feltétel nélkül segít a gyengébbeknek, az
arra rászorulóknak. Alapismeretekkel rendelkezik a sportágak
versenyrendszeréről.
A torna gyakorlatelemek biztonságos gyakorlása, pontos bemutatása.
Helyes testtartásra törekvés, annak javítása. A test térbeli és időbeli
érzékelésének tudatos kialakítása. Talajon, gerendán, gyűrűn
A tematikai egység összefüggő gyakorlat összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.
nevelési-fejlesztési Kreatív gondolkozás az aerobikgyakorlatok összeállításánál. A
megismert tánctípusok, táncstílusok körének kibővítése, a
céljai
koreográfiák, előadásmódok tudatosabbá tétele. Más népek kultúrája
iránti tisztelet erősítése. Az önállóság, egymásnak nyújtott
segítségadás fejlesztése a torna jellegű feladatok végrehajtásában.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mozgásműveltség:
Ének-zene:
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások:
ritmusgyakorlatok,
Támlázások mellső és hátsó fekvőtámaszban előre, hátra, oldalt,
ritmusok.
haladással különböző szereken. Fekvőtámaszban karhajlítás és
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nyújtás. Akadályok leküzdése támaszgyakorlatokkal. Az előző
évfolyamokban megtanult tornaelemek biztosabb és magasabb
szintű végrehajtása. Gurulóátfordulások, kézállás, fejállás, kézállás
guruló, kézenátfordulás segítővel, fejenátfordulás, kézenátfordulás
oldalt, tarkóállás, híd, spárga, mérlegállás. Összefüggő talajgyakorlat
összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával: különböző
karemelések, kartartások, lépések (hármas, keringő, szökkenő
hármaslépés), járások (érintő). Ugrások (ördög, őz, kadett, terpesz),
forgások, fordulatok. A gyakorlatok végzésekor használja ki a
térbeli lehetőségeket. Vetődés nyújtott ülésből vagy mellső
fekvőtámaszból. 35 részes szekrényen a tanult ugrásformák.
Hosszában állított szekrényen gurulóátfordulás, terpeszugrás.
Széltében állított szekrényen zsugorkanyarlat, guggolóátugrás,
terpeszátugrás. Felemáskorlát: támaszok, harántülés, térdfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre- hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, kelepforgás
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Párhuzamos korlát: terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámasz, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre
terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. Nyújtó:
kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos
fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés,
billenés, támaszból homorított leugrás, alugrás, nyílugrás.
Függésgyakorlatok:
Akadályok leküzdése függésfeladatokkal kötélen, bordásfalon.
Vándormászás, függeszkedési kísérletek. Gyűrű: Alaplendület,
zsugorlefüggés, zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe,
homorított leugrás hátra lendületből. Lányoknak érintő magas,
fiúknak magas gyűrű.
Egyensúlygyakorlatok:
Gerenda: magas és földi gerendán, ferdepadon. Természetes és
utánzó járások, érintőjárás, hintalépés, keringőlépés, hármaslépés,
fordulatok, forgások, szökkenések, szökdelések, mérlegállás,
gurulóátfordulás előre, hátra, futólagos kézállás, homorított leugrás.
Aerobik: alaplépések, lépéskombinációk forgással,
irányváltoztatással. Koreográfia készítése és bemutatása zenére.
Aszimmetrikus koreográfia.
RG: az előző évfolyamon megtanult mozgásformákhoz képest
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Biológia:
energianyerés,
szénhidrátok, zsírok,
állóképesség.
Fizika: erő,
gyorsaság.
Földrajz:
térképismeret.
Informatika:
táblázatok,
grafikonok.
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magasabb nehézségi fokú elemek tanulása. A ritmusérzék
fejlesztése, önálló zeneválasztási lehetőség. Labdagyakorlatok:
forgások, gurítások, elkapások. Labdavezetések változatos
irányokban. A levegőben elkapások, átadások, dobások,
labdatartások.
Ugrókötél-gyakorlatok: Lengetések: oldalt-, elöl és fent lengetések.
8-as figura. Kötéláthajtások: egy- illetve páros lábon szökdeléssel,
kötéláthajtás előre, hátra állásban, járás és futás közben, helyben
futás a dzsoggoláshoz hasonló lábmunkával. Kombinációk: oldalt
lengetés egyik oldalra, majd páros lábon szökdelés közben
kötéláthajtás előre, ezt követően oldalt lengetés másik oldalra,
ugyanez hátra kötéláthajtással. Fordulatok: egy oldallengetés
közben 180 fokos fordulat, majd kötéláthajtás hátra a láb alatt,
ezután a második fordulat, majd kötéláthajtás előre a láb alatt.
Játék: akadály- és váltóversenyek tornaszerek felhasználásával,
testnevelési játékok. Játékos feladatok ugrókötéllel, kötéláthajtás
közben különböző feladatok végrehajtása. Szökdelések lábtartáscserével, sarokemeléssel, lábemeléssel. Szökdelések különböző
alakzatokban, vonalban. Kötéláthajtás egyedül, párokban.
Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló testjavító
torna. A preventív mozgásműveltség fejlesztése gyakorlati
tevékenységekkel.
Törekedjen a tanuló a lebegőtámasszal történő ugrás végrehajtására.
Alakuljon ki a nőies tartás (lányoknál). Ismerjék meg a
gyűrűgyakorlat technikai végrehajtását. Legyenek képesek
egymásnak segítséget nyújtani.
Motoroskészség-fejlesztés:
RG lányoknak: Előkészítő mozgások: az RG-re jellemző tartásos és
mozgásos gyakorlatelemek elsajátíttatása. Kar- és törzsívek, kar- és
törzshullámok. Fő mozgások:testsúlyáthelyezések különböző
irányokba különböző kar- és törzsmozgásokkal ötvözve. Járások
végzése: alapforma, guggoló-, lábujjon-, sarkon-, érintő-, hintajárás.
Járások különböző kar-, láb- és törzsmozgásokkal kombinálva.
Ritmizált lépések: keringő-, rida-, zárt és nyitott hármas lépés,
váltólépés, különböző kar- és törzsmozgásokkal kombinálva.
Futások: térdemelés, sarokemelés kar-, törzsmozgással,
fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: sarokemeléssel,
térdemeléssel, őztartással, kar-, illetve törzsmozgásokkal
kombinálva, fordulatokkal. Ugrások: sorozatugrások, olló, hajlított
olló, őz, hajlított őz, terpesz, bicska, összeugrások. Forgások:
lépőforgás, fordulatok, forgások egy lábon.
Kötélgyakorlatok: lendítések, lengetések, körzések, nyolcas
körzések, áthajtások, dobások-elkapások, pörgetések különböző
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irányokba.
Aerobik lányoknak, fiúknak:
Alapállás gyakorlása, 24 ütemű alaplépések gyakorlása: járás,
sarokérintés, támadólépés, lábujjérintés, kitörés, térdlendítés,
keresztlépés. Futás, térdlendítés szökkenéssel, saroklendítés
szökkenéssel, oldallendítés szökkenéssel, lábszárlendítés
szökkenéssel, terpesz-zár, sasszé, harántszökdelés. Zenére történő
mozgás végzése aerobiklépésekkel: egyszerű alaplépések magas
ismétlőszámmal, karmunkával, haladással. Alaplépések
összekapcsolása.

Motorosképesség-fejlesztés:
RG: Az ízületi mozgékonyság, egyensúlyozó képességek fejlesztése.
Az improvizációs képesség, esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó,
erősítő hatású, állóképességet, ritmusérzéket, ízületi
mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai gyakorlatok.
Aerobik: Ritmusképesség-fejlesztés: közismert zene kitapsolása
minden ütemre, minden 1. és 5. ütemre stb. Helybenjárás közben
tapsolás, duplázva stb. A képességfejlesztés hozzájárul a fittség
szervi megalapozásához. Az esztétikus, szép, és (lányoknál) nőies
mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő gyakorlatok. A hibajavítás beépítése a mindennapi
gyakorlási szokásokba. Versenyszituációkon keresztül a szabályok
gyakorlása, a tanultak továbbfejlesztése. A szakkifejezések ismerete
és önálló használata. A segítségadáshoz szükséges nyelvi
kifejezésmód használata.
Ismeretek:
A torna szaknyelvének ismerete az életkori sajátosságoknak
megfelelően. A szerek biztonságos használatához szükséges
ismeretek, a segítségnyújtáshoz szükséges ismeretek. Az
erőfejlesztő gyakorlatok végrehajtásához szükséges ismeretek. A
tornajellegű feladatmegoldásokban alkalmazott játékok céljának
tudatosítása. Házi tornaversenyek rendezésének, a verseny
lebonyolításának szabályai. Egyszerűsített pontozás szabályai. A
tornához tartozó sportágak szaknyelvének ismerete, az ismeretek
folyamatos bővítése. A sportág sajátosságaiból adódó speciális
bemelegítés alapismerete, nyújtó, lazító gyakorlatok fontosságának
felismerése a sportág által megkívánt lazaság függvényében. A
mozgáshibák kijavításának fontossága, az önkontroll elősegítése. A
célzatos erőfejlesztő gyakorlatok helyes kiválasztása. Az életkor
szenzitív szakaszai és értelmezésük alapismeretei. A sportági
versenyek rendezésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása,
alkalmazása a gyakorlatban az iskolai versenyek rendezésénél. Az
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egymásnak nyújtott segítségadás verbális és gyakorlati ismeretei,
fontosságának felismerése. A segítségadáshoz szükséges nyelvezet
alkalmazása, a hibajavítás megértése. Az aerob munkavégzés
lényege, az állóképességben betöltött szerepe. Alapismeretek az
aerob munkavégzés egészségmegőrzésben betöltött szerepéről.
Személyiségfejlesztés:
A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása Figyelem
felhívása a nem megfelelő gyakorlatvégrehajtás következményeire.
A károsodásokat okozó gyakorlatok ismerete. A társak gyenge
oldalának segítése, az erősségek elismerése. Értékfelismerés,
önértékelés. Aktív részvétel a sportrendezvények szervezésében.
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése.
Tornászos testtartás, repülő guruló átfordulás, kézenátfordulás,
zsugorkanyarlati ugrás, huszárugrás, alaplendület, lefüggés, tornaverseny,
Kulcsfogalmak
pontozás. RG, hintajárás, keringőlépés, hintalépés, ridalépés, olló,
őzugrás, bicskaugrás, aerobik, aerob munkavégzés, fitnesz.

Tematikai egység

Előzetes tudás

3.Atlétikai feladatmegoldások
Órakeret
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék,
27+1 óra
versenyzés
Az alapvető manipulatív mozgásformák jól koordinált folyamatos
végrehajtása és azok megfelelő alkalmazása térben, időben és a társsal
együttműködve. Sokoldalúan képezett, mozgásvégrehajtásaiban pontos,
„számspecifikus” technikák differenciált kivitelezése. Pozitív
kölyökatlétikai tapasztalatok.
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar
élsportolók eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mozgásműveltség:
Szökdelő-iskola: haladó szökdelések és azok változatai. Indián
szökdelés. Sorozatugrások helyből. Fel- és leugrások zsámolyon.
Fel- és leugrások 3 részes ugrószekrényre. Átugrások zsámolyokon.
Lépcsőzés. Ugrások: távolugrás rövid, néhány lépéses nekifutásból
bal, illetve jobb lábról, elugró zónából. Távolugrás versenyek
néhány lépéses nekifutásból, bal, illetve jobb lábról, elugró zónából.
Magasugrás néhány lépés nekifutásból átlépő technikával, bal,
illetve jobb lábról.
Futóiskolai feladatok:
Taposófutás, taposófutás haladással előre, hátra, térdemeléses futás,
térdemeléses futás előre, hátra, sarokemeléses futás előre, hátra,

Kapcsolódási pontok
Ének-zene: ritmusok,
ritmusgyakorlatok.
Biológia:
energianyerés,
szénhidrátok, zsírok,
állóképesség, erő,
gyorsaság.
Földrajz:
térképismeret.
Informatika:
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dzsoggolás, egyik láb térdemelés, míg a másik sarokemelést végez;
táblázatok,
térdemeléses futás jobb vagy bal kézben nehezékkel, sarokemeléses grafikonok.
futás jobb vagy bal lábon nehezékkel feladatok. Kétkezes dobások 2,
3 kilogrammos medicinlabdával, haladással. Egykezes dobások 1
kilogrammos medicinlabdával távolságra. Lökések 1 kilogrammos
labdával. Vetések 3 kilogrammos labdával.
A törzs erősítése a nagy erőkifejtéssel járó dobómozgások
végrehajtásához. 2500 méter 13 perc alatti teljesítése.
Ismeretek:
Az atlétikai mozgások helyes technikai kivitelezése.
Versenyszabályok.
A sprintfutások versenyszabályai, az aerob állóképesség
fejlesztésének lehetőségei.
Személyiségfejlesztés:
Testtudat, önértékelés, önbecsülés, gondolkodás, motiváció,
érzelem- és feszültségszabályozás, öröm.
A szabálykövető magatartás jelentőségének tudatosítása az atlétikai
versenyek alkalmával.
Kulcsfogalmak Szabálykövetés, önreflexió, akaraterő, nemek közti különbség.

2. Sportjátékok
Órakeret
Tematikai egység
Motoros készség- és képességfejlesztés, játék,
40+2
versenyzés
A sportjátékok mozgásanyagában való jártasság, alapvető taktikáik és
szabályaik olyan szintű ismerete, amely képessé teszi a tanulót arra,
hogy azokat versenyszituációkban alkalmazza. Sportszerűen játszik. A
Előzetes tudás
sportjátékokhoz szükséges labdás és labda nélküli alapkészségek, ezek
játékhelyzetekben való alkalmazása.
A sportjátékok megszerettetése. Az együttműködési és kommunikációs
képesség fejlesztése, a megtanult technikai elemek, mozgáskészségek
változó körülmények közötti hatékony alkalmazása.
Mérkőzésszituációk megtapasztalása. A taktikai gondolkodás
folyamatos fejlesztése. A sportjátékok élményközpontú felhasználása a
kondicionális képességek fejlesztésében. Legyen igénye a tanulónak a
A tematikai
tanórán kívüli sportjátékok űzésére is. A korábban elsajátított technikai
egység nevelésielemek további fejlesztése, csiszolása. A játéktudás bővítése. A
fejlesztési céljai
sportjátékok űzéséhez szükséges motoros képességek folyamatos
fejlesztése. Játék közben a társ tudatos keresése a góllövés, a kosárra
dobási lehetőség elérése érdekében. Cselezőkészség fejlesztése, a
sportjátékok gyakorlása során az anticipációs készség fejlesztése. A
különböző játékhelyzetek döntéskényszerei során a legcélszerűbb
mozgásválasz találása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Mozgásműveltség:
A megismert technikai elemek és taktikai megoldások alkalmazása a
különféle játékok során. Iskolai és népi játékok, sportjátékok.
A 6. osztály befejezéséig elsajátított sportjáték mozgásműveltségi
tartalmak, melyek az alábbiakkal egészülnek ki:
Kézilabda: talajfogás (kicsúszás, kigurulás). Bedőléses, bevetődéses
lövés. Kanyarított lövés. Felső elhajlásos lövés. Kapura ívelés.
Szélső, beálló játék. Húzás. Kapu szemafor technika.
Kosárlabda: tempódobás. Hárompontos dobás. Lepattanó labda
megszerzése.
Labdarúgás: test-test elleni küzdelem. Becsúszó szerelés.
Kapustechnikák (öklözés). 1:3:1 és a 2:1:2 felállási formák.
Röplabda: felső egyenes nyitás. Nyitásfogadás. Feladó játék.
Sáncolás. Leütés.
A kondicionális és koordinációs képességek az életkori
sajátosságoknak megfelelő további fejlesztése a sportjátékok
mozgásanyagának felhasználásával. Játékok, versengések, sor- és
váltóversenyek. A tanulók kondicionális és koordinációs
képességeihez igazított labda nélküli és labdás készségeinek
csiszolása, fejlesztése. A korábbi évek gyakorlatainak tökéletesebb,
energikusabb végrehajtása.
Kézilabda:
Technika
Mély, majd fokozatosan egyre magasabb súlyponti helyzetből a
bedőlések, bevetődések, kigurulások gyakorlása először labda
nélkül, később labdával. Az új dobásformák megismerése és
gyakorlása változó kiindulási helyzetekből. A beálló játékos
feladatainak, játékának, technikai elemeinek elsajátítása. Kapura
lövések a szélső pozícióból. A kapustechnikák további bővítése,
beállók és szélsők lövéseinek hárítása, a szemafortechnika
megismerése, gyorsindítás.
Taktika
Zárás-leválás szituációk gyakorlása. A védekezés nyitottabb
formáinak megismerése (3:2:1), a vegyes védekezés alkalmazása
(5+1), (4+2) a játékban. A húzás hatékony alkalmazása.
Kosárlabda:
Technika
Tempódobás gyakorlása párokban, majd labdavezetésből a palánkra.
Páros lefutásból tempódobás, a dobás után a társ feladata palánkról
lepattanó labda megszerzése. Hárompontos dobási kísérletek.
Taktika
A védő helyezkedése. A védekező mozgás gyorsítása, tökéletesítése.
Labdarúgás:
Technika
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Matematika: logika,
valószínűségszámítás, térbeli
alakzatok,
tájékozódás.
Vizuális kultúra:
tárgy- és
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Fizika: mechanikai
törvényszerűségek.
Biológia: az emberi
szervezet működése,
energianyerési
folyamatok.
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A legnehezebb szerelési mód, a becsúszó szerelés megismerése és
gyakorlása, de csak jó minőségű füves pályán, mert egyéb esetekben
balesetveszélyes. A korábbi évek technikáinak szélesebb körű
alkalmazása.
Taktika
Párharcok különféle taktikai feladatokkal. Újabb felállási formák
megismerése és gyakorlása. Területnyitás és -szűkítés alkalmazása a
támadásban és a védekezésben.
Röplabda:
Technika
Felső egyenes nyitás, alacsony és normál hálómagasságnál,
meghatározott célterületekre. Felső egyenes nyitás – nyitásfogadás:
egyéni és páros gyakorlatok. Leütés felugrással tartott és pontosan
dobott labdából. Egyéni sáncolás. Feladásleütés: tartott, a hálóval
párhuzamosan dobott és pontosan feladott labdából. Egyéni és páros
sáncolás.
Taktika
Helyezkedés nyitásfogadásnál. Feladás, leütés, ejtés alkalmazása a
játékban. A feladó játékos szerepe a játékban. Törekvés a folyamatos
játékra.
Ismeretek:
Bemelegítés. Technikai elemek. Taktikai megoldások.
Játékszabályok. Technikai elemek. Páros, hármas kapcsolatok.
Játékvezetői kar- és sípjelek.
A labda nélküli és labdás bemelegítés sportélettani hatása,
fontossága. A játékhoz szükséges technikai elemek és azok
végrehajtása, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és
hármas kapcsolatok alapvető formái. Az emberfogásos és a
területvédekezési formák közötti különbségek. A folyamatos
játékhoz szükséges technikai elemek és azok végrehajtása. A
hibajavítás főbb szempontjai.
Személyiségfejlesztés:
Motiváció, felelősség, küzdőképesség, kudarc elviselése, énkép,
önismeret, osztott figyelem, ellenfél, sportszerűség, keménység,
durvaság.
A sportjátékok űzése iránti motivációs bázis kialakítása. Legyen
képes aktívan és hatékonyan részt venni a csapatjátékokban, legyen
megfelelő a felelősségtudata. Szabálykövető magatartás. Legyen
képes elviselni a nehézségeket és a kudarcot. Önellenőrzés, a saját
hiba kijavítására való törekvés. A tanári hibajavítás elfogadása.
Küzdőképesség, küzdeni tudás egyénileg és a társas akciókban
egyaránt. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A kezdeményező,
harcias, de sportszerű magatartás kialakítása.
Kulcsfogalmak Játékelem, technikai elem, cselezés, dobásforma, rúgásforma, emberfogás,
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területvédelem, taktika, alkarérintés, kosárérintés, nyitás, játszma,
forgásszabály, labdamenet, összjáték, megelőző szerelés, ütközés,
sáncolás, rövid és hosszú indulás, sarkazás, fektetett dobás,
büntető/dobás/rúgás, strandröplabda, strandkézilabda, streetball, kispályás
labdarúgás, strandröplabda, strandkézilabda, streetball, kispályás
labdarúgás.

Az aerob munkavégzés lényegének, az állóképességben és az
egészségmegőrzésben betöltött szerepének ismerete. A károsodásokat
okozó gyakorlatok ismerete. A társak gyenge oldalának segítése, az
erősségek elismerése. Értékfelismerés, önértékelés. Aktív részvétel a
sportrendezvények szervezésében. Tájékozottság a tanult
versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar élsportolók
eredményeinek ismerete, figyelemmel kísérése. Azonosítsa a tanuló a
szabálykövető magatartás jelentőségét az atlétikai versenyek alkalmával.
Ismerje a labda nélküli és labdás bemelegítés sportélettani hatását,
fontosságát. Ismerje a játékhoz szükséges technikai elemeket és azok
A fejlesztés várt
végrehajtását, a játékban a taktikai megoldások közül a páros és hármas
eredményei a két
kapcsolatok alapvető formáit. Ismerje az emberfogásos és a
évfolyamos ciklus
területvédekezési formák közötti különbségeket. Ismerje a
végén
sportjátékokban alkalmazott játékvezetői kar- és sípjeleket. Ismerje a
folyamatos játékhoz szükséges technikai elemeket és azok végrehajtását.
A hibajavítás főbb szempontjainak ismerete. A sportjátékok űzése iránti
motivációs bázis kialakítása. Legyen képes aktívan és hatékonyan részt
venni a csapatjátékokban, legyen megfelelő a felelősségtudata.
Szabálykövető magatartás. Legyen képes elviselni a nehézségeket és a
kudarcot. Önellenőrzés, a saját hiba kijavítására való törekvés. A tanári
hibajavítás elfogadása. Küzdőképesség, küzdeni tudás egyénileg és a
társas akciókban egyaránt. Az érzelmi intelligencia fejlesztése. A
kezdeményező, harcias, de sportszerű magatartás kialakítása.
7. Síelés

Alaptechnikai tudás továbbfejlesztése, egyéni
lehetőségek figyelembe vételével.

Órakeret 6
óra
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III.4 KÜZDELEM ÉS JÁTÉK
Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben Dráma és táncnak nevezett tananyagokat és
fejlesztési feladatokat foglalja össze.
A dráma- és tánctanítás célja az élményen keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a
kooperáció, a kreativitás fejlesztése.
A dráma és tánc a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók alkotó- és
kapcsolatteremtő készségének kibontakozását, összpontosított, megtervezett munkára szoktatását,
testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését. Hozzájárul mozgásuk
harmóniájához és beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és társismeretük gazdagodását, segíti őket
az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az önkifejezésben. Különösen alkalmas a
fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a tolerancia és az együttműködés fejlesztésére.
A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, a drámai és színházi kifejezések
formai megértését szolgálják.
A sportiskolai kerettantervben átneveztük a tantárgyat, mert úgy véltük, hogy a tárgy
elnevezésével határozottabban utalhatunk sajátos funkciójára egy sportiskolai tanulásiszemélyiségfejlesztési folyamatban. A fantázianév nem önkényes: hiszen a dráma a cselekvés, az
akciók, a konfliktusok és a konfliktusok megoldásának, a katarzisnak a művészete, ezt „játsszák”
az emberiség kezdetei óta a színpadon, a játéktéren, a dráma ebben rokon az erőpróbákat jelentő
sportban. A konfliktustűrés, konfliktuskezelés, az erőpróbákon való helytállás, a sportszerű
kommunikáció fontos személyiségjegyeinek fejlesztéséhez kíván tárgyunk hozzájárulni.
A majdani sportember számára különösen fontos, hogy a ritmus, a mozgás világában otthonosan
érezze magát, hiszen megannyi sportfeladat teljesítését e képesség kellő fejlettsége megkönnyíti.
Ugyanígy súlyt helyezünk arra, hogy a sporttal járó küzdelem élményét, a konfliktusokat az
esztétikai élmények gazdagsága segítse hatékonyan, építő, kreatív módon feldolgozni.
A célok évenként azonosak, azonban a megvalósulás minősége, a megértés mélysége fokozatosan
emelkedik.
A követelmények évente – néhány téma kiemelésével – szintén azonosak.
A tantárgy célja a közösség előtti szerepvállalás természetessé tétele, ösztönzése. Az emberitársadalmi megfigyelőképesség fejlesztése. A tárgyi tudás növelése. A művészeti nevelés
különböző területein a tanulók sikerélményhez juttatása. További fontos cél a figyelemfelhívás a
műveltségi részterület elemeinek fontosságára és szépségére. A tárgy oktatása segítheti más
műveltségi területek tanítását, lehetőséget ad ezekkel a tárgyakkal való együttműködésre.
5.évfolyam
Tematikai egység/
fejlesztési cél
Tematikai egység/
fejlesztési cél
Tematikai egység/
fejlesztési cél
Tematikai egység/
fejlesztési cél

Érzékelés, kifejezőképesség
Együttműködés, kapcsolati kultúra
Alkotótevékenység
Befogadás, értelmezés

Órakeret
11+1 óra
Órakeret
11+1 óra
Órakeret
11+1 óra
Órakeret
11+1óra
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Tematikai egység/
fejlesztési cél
Előzetes tudás

Érzékelés, kifejezőképesség
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Órakeret
1+1 óra

Fejlett fantázia és kreativitás. Örömteli részvétel a különböző
készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás játékaiban, az
elemző beszélgetésekben.
A verbális és nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos
használatának fejlesztése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
Kapcsolat a tárgyakkal: hogyan fogsz meg szerszámot
(levelibékát, drága ékszert, piszkos rongyot, forró süteményt,
robbanásveszélyesnek vélt tárgyat).
Tárgyak megítélése, tárgyak szerepe: hogyan dobod el a
fentieket?
Tojástartó, ha üres, ha tele van, ha romlott tojástól van
kellemetlen szaga, ha törött tojás csorog belőle. Légy fullad a
megkívánt ételbe.
Vívás penge nélküli karddal (csak markolat), övhúzás elképzelt
övvel.
Puhasági próba – a fagylalt olvad, a gipsz megkötött, a talaj
mocsaras.
Rögtönzés és együttműködés:
A doboz ismeretlen tartalma ketyeg.
Az ajándék felismerése a csomag kibontásakor.
Kitüntetés tudomásulvétele dobozának felnyitásakor.
Mi lehet ez a pálca – játszd el (fakanál, karmesteri pálca, furulya
stb.).
Mi lehet ez az arasznyi átmérőjű karika – játszd el
(gépkocsikormány, lábasfedő, hímzőkeret, glória stb.).
Mi lehet ez a zsineg – játszd el (horgászzsinór, szabász centije,
öv, kígyó stb.).
Természetes (egészséges és kényszerűen megváltozott),
szándékosan változtatott testtartás (szerepjáték, színlelt
megjelenési kép, tudatosan szabálytalanná váló testhelyzet).
Testrészek mozgatása, egyes testrészek függetlenített mozgatása,
különböző testrészek mozgatásának párhuzamos vezénylése.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Helyzetgyakorlat. Státusszimbólumok: autó, divatos viselet,
divatos tárgy státuszjelentősége.
Történetek feldolgozása:
Az ókori olimpia néhány versenyszámának megjelenítése.
Megismerő- és befogadóképesség:
Színházi előadás közös megtekintése és beszélgetés a látottakról.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
motoros
készségfejlesztés.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: antikvitás.
Magyar nyelv és
irodalom: irodalmi
művek értelmezése.
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Kulcsfogalmak
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Testtartás, státuszszimbólum, ókori olimpia.

Tematikai egység/
fejlesztési cél

Órakeret
11+1 óra
Fejlettebb együttműködési képesség a kapcsolatok létrehozásában és
Előzetes tudás
fenntartásában, az egymásra figyelés tekintetében.
A hangsúly áthelyezése mozgásos improvizáció. A mozgásos
A tematikai
improvizáció alkalmával a testi- térbeli biztonság javítása, az idő-és
egység nevelésiritmusérzék fejlesztése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Testnevelés és sport:
motoros
Mozgás-sablonok: érintés („ne érints”, segítő érintés,
készségfejlesztés.
bizalmaskodó érintés, a zsebtolvaj).
Távolságtartás tapasztalata/szabályai: bizalmas – személyes –
Magyar nyelv és
társasági – nyilvános, állatok „menekülési” és támadó
irodalom:
távolságtartása, „kínai bunyó” (nem érünk egymáshoz).
szövegalkotás.
Rögtönzés és együttműködés:
Helyzetgyakorlatok:
Ketten találkoznak: szerelmesek, munkatársak, egymásra
utaltak, alvilágiak, orvosi segítség.
Hármasban: szerepforgó (hármuk között, rotációs módszerrel,
adott jelre szerepváltás).
Többen: esemény (eredményhirdetés, avatás, koronázás, esküvő,
konfliktushelyzet), hálózatos mozgás (ki-ki a maga szerepében
egyszerre, pl. vásárban).
Táncrögtönzés – ritmusgyakorlat:
Kardozás, áldozati tánc, indián harci tánc, sámán-révülés,
szalontánc, kontakt technika.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Esemény-fantázia: festmény, szoborcsoport az ábrázolt pillanat
előtt/után.
Történetek feldolgozása:
Népek játékai: játékpárhuzamok, játékszabályok
különbségeinek elemzése, játszás.
Megismerő- és befogadóképesség:
Szöveges rögtönzés: sportközvetítés, vendég érkezik a reptérre,
történelmi esemény „közvetítése.”
Kooperáció, empátia, dramatikus tevékenység, játékszabály,
Kulcsfogalmak
sportközvetítés, riport.

Tematikai egység/
fejlesztési cél
Előzetes tudás

Együttműködés, kapcsolati kultúra

Órakeret
11+1 óra
Az alapvető drámai kifejezési formák ismerete. Jártasság a kezdő évek
Alkotótevékenység
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játékainak természetes, rögtönző technikájának felhasználásában,
némajátékban és szöveges játékokban. Kiteljesedett fantázia és
kreativitás a közös játékok során.
Az improvizációs képességek fejlesztése. A különböző eszközök
A tematikai
bevonása az improvizáció során. Az alapvető fogalmak megismerése,
egység nevelésiés a fogalomkészlet használatával a játékos tevékenységek több
fejlesztési céljai
szempontú elemzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Magyar nyelv és
irodalom:
Kísérő információk akaratlanul: beleegyezés szóval és
szövegfeldolgozás,
bólintással, csodálkozó indulatszó és hátrahőkölés.
szövegértés.
Tudatos információhalmozás: utasítás és dobbantás, szomorú
tekintet és a fej kézbe hajtása.
Személyes külsőségek üzenete: sztárok kihívó viselete (ruha,
hajviselet, smink, szemüveg), egyéni mozgása.
Rögtönzés és együttműködés:
Mozgáselemek, mozgásfolyamat játékkontaktussal: jellegzetes
járás (a muszklis/karatés, a bohém, a katonás, a
komédiás/jópofa, a hivalkodó, stb.), behatárolt térben egymással
is kommunikálva közlekednek (bogaras természettudósok,
sztárok és hódolóik, feljebbvalók és közlegények).
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Rögtönzési segédeszközök.
Rögtönzés hangkulisszára (effektek), felvett szövegre, jelmezkellék „köré” épített történettel, relaxációs zenére.
Történetek feldolgozása:
Játékszabály-sértési eljárás eljátszása (helyzetgyakorlat).
Megismerő- és befogadóképesség:
Szakmai és reklámszöveg magyarítása.
Nyelvrongáló idézetek feljegyzése a médiából.
Kulcsfogalmak Információ, mozgáselem, rögtönzés, effekt.
Tematikai egység/
Órakeret
Befogadás, értelmezés
fejlesztési cél
11+1 óra
Több közös élménnyel, kulturális és művészeti ismerettel rendelkeznek
Előzetes tudás
a tanulók.
Alkotó részvétel a különböző irodalmi vagy művészeti alkotások
A tematikai
játékon, megjelenítésen keresztül történő feldolgozásában. Az alkotó
egység nevelésirészvétel során az ön- és társismeret fejlesztése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Vizuális kultúra;
magyar nyelv és
A bizalom fejlesztését szolgáló gyakorlatok.
irodalom:
Rögtönzés és együttműködés:
szövegértés,
Színházi jelmez készítése különböző színű és alakú kendőkből.
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A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
szövegalkotás.
Irodalmi hősök: ifjúsági/gyermekregények hőseinek találkozása
(Pál utcai fiúk, Ágasvári csata…), küzdelmük értékelése.
Történetek feldolgozása:
Egy Móra-elbeszélés forgatókönyvének/rendezői példányának
elkészítése.
Megismerő- és befogadóképesség:
Alapvető tánctípusok, táncstílusok és kísérőzenéjük azonosítása.
Kulcsfogalmak Bizalom, jelmez, regény, elbeszélés, forgatókönyv, tánctípus, táncstílus.

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

A tanulók rendszeresen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a
közös gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a
rögtönzéses programokban. A tanév során érintett témakörökben ötödik
évfolyamon különösen a Játék és Beszédművelés témában, hatodik
évfolyamon a Mozgás és Rögtönzés témában vállaljanak alkotó
feladatot. A tanultakat hasznosítsák más művészeti jellegű
tanulmányaikban.

1. évfolyam
Tematikai egység/
Érzékelés, kifejezőképesség
fejlesztési cél
Tematikai egység/
Együttműködés, kapcsolati kultúra
fejlesztési cél
Tematikai egység/
Alkotótevékenység
fejlesztési cél
Tematikai egység/
Befogadás, értelmezés
fejlesztési cél
2.

Órakeret
11+1 óra
Órakeret
11+1 óra
Órakeret
11+1 óra
Órakeret
11+1óra

Tematikai egység/
fejlesztési cél

Órakeret
11+1 óra

Előzetes tudás

Érzékelés, kifejezőképesség

Fejlett fantázia és kreativitás. Örömteli részvétel a különböző
készségfejlesztő gyakorlatokban, a közös dramatizálás játékaiban, az
elemző beszélgetésekben.
A verbális és nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos
használatának fejlesztése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Csoportos játék és megjelenítés:
Kapcsolat a tárgyakkal: hogyan fogsz meg szerszámot

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
motoros
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(levelibékát, drága ékszert, piszkos rongyot, forró süteményt,
robbanásveszélyesnek vélt tárgyat).
Tárgyak megítélése, tárgyak szerepe: hogyan dobod el a
fentieket?
Tojástartó, ha üres, ha tele van, ha romlott tojástól van
kellemetlen szaga, ha törött tojás csorog belőle. Légy fullad a
megkívánt ételbe.
Vívás penge nélküli karddal (csak markolat), övhúzás elképzelt
övvel.
Puhasági próba – a fagylalt olvad, a gipsz megkötött, a talaj
mocsaras.
Rögtönzés és együttműködés:
A doboz ismeretlen tartalma ketyeg.
Az ajándék felismerése a csomag kibontásakor.
Kitüntetés tudomásulvétele dobozának felnyitásakor.
Mi lehet ez a pálca – játszd el (fakanál, karmesteri pálca, furulya
stb.).
Mi lehet ez az arasznyi átmérőjű karika – játszd el
(gépkocsikormány, lábasfedő, hímzőkeret, glória stb.).
Mi lehet ez a zsineg – játszd el (horgászzsinór, szabász centije,
öv, kígyó stb.).
Természetes (egészséges és kényszerűen megváltozott),
szándékosan változtatott testtartás (szerepjáték, színlelt
megjelenési kép, tudatosan szabálytalanná váló testhelyzet).
Testrészek mozgatása, egyes testrészek függetlenített mozgatása,
különböző testrészek mozgatásának párhuzamos vezénylése.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Helyzetgyakorlat. Státusszimbólumok: autó, divatos viselet,
divatos tárgy státuszjelentősége.
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készségfejlesztés.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: antikvitás.
Magyar nyelv és
irodalom: irodalmi
művek értelmezése.

Történetek feldolgozása:
Az ókori olimpia néhány versenyszámának megjelenítése.
Megismerő- és befogadóképesség:
Színházi előadás közös megtekintése és beszélgetés a látottakról.
Kulcsfogalmak Testtartás, státuszszimbólum, ókori olimpia.

Tematikai egység/
fejlesztési cél

Órakeret
11+1 óra
Fejlettebb együttműködési képesség a kapcsolatok létrehozásában és
Előzetes tudás
fenntartásában, az egymásra figyelés tekintetében.
A hangsúly áthelyezése mozgásos improvizáció. A mozgásos
A tematikai
improvizáció alkalmával a testi- térbeli biztonság javítása, az idő-és
egység nevelésiritmusérzék fejlesztése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Együttműködés, kapcsolati kultúra
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Csoportos játék és megjelenítés:
Testnevelés és sport:
motoros
Mozgás-sablonok: érintés („ne érints”, segítő érintés,
készségfejlesztés.
bizalmaskodó érintés, a zsebtolvaj).
Távolságtartás tapasztalata/szabályai: bizalmas – személyes –
Magyar nyelv és
társasági – nyilvános, állatok „menekülési” és támadó
irodalom:
távolságtartása, „kínai bunyó” (nem érünk egymáshoz).
szövegalkotás.
Rögtönzés és együttműködés:
Helyzetgyakorlatok:
Ketten találkoznak: szerelmesek, munkatársak, egymásra
utaltak, alvilágiak, orvosi segítség.
Hármasban: szerepforgó (hármuk között, rotációs módszerrel,
adott jelre szerepváltás).
Többen: esemény (eredményhirdetés, avatás, koronázás, esküvő,
konfliktushelyzet), hálózatos mozgás (ki-ki a maga szerepében
egyszerre, pl. vásárban).
Táncrögtönzés – ritmusgyakorlat:
Kardozás, áldozati tánc, indián harci tánc, sámán-révülés,
szalontánc, kontakt technika.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Esemény-fantázia: festmény, szoborcsoport az ábrázolt pillanat
előtt/után.
Történetek feldolgozása:
Népek játékai: játékpárhuzamok, játékszabályok
különbségeinek elemzése, játszás.
Megismerő- és befogadóképesség:
Szöveges rögtönzés: sportközvetítés, vendég érkezik a reptérre,
történelmi esemény „közvetítése.”
Kooperáció, empátia, dramatikus tevékenység, játékszabály,
Kulcsfogalmak
sportközvetítés, riport.

Tematikai egység/
fejlesztési cél

Órakeret
11+1 óra
Az alapvető drámai kifejezési formák ismerete. Jártasság a kezdő évek
játékainak természetes, rögtönző technikájának felhasználásában,
Előzetes tudás
némajátékban és szöveges játékokban. Kiteljesedett fantázia és
kreativitás a közös játékok során.
Az improvizációs képességek fejlesztése. A különböző eszközök
A tematikai
bevonása az improvizáció során. Az alapvető fogalmak megismerése,
egység nevelésiés a fogalomkészlet használatával a játékos tevékenységek több
fejlesztési céljai
szempontú elemzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Magyar nyelv és
irodalom:
Kísérő információk akaratlanul: beleegyezés szóval és
Alkotótevékenység
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bólintással, csodálkozó indulatszó és hátrahőkölés.
Tudatos információhalmozás: utasítás és dobbantás, szomorú
tekintet és a fej kézbe hajtása.
Személyes külsőségek üzenete: sztárok kihívó viselete (ruha,
hajviselet, smink, szemüveg), egyéni mozgása.
Rögtönzés és együttműködés:
Mozgáselemek, mozgásfolyamat játékkontaktussal: jellegzetes
járás (a muszklis/karatés, a bohém, a katonás, a
komédiás/jópofa, a hivalkodó, stb.), behatárolt térben egymással
is kommunikálva közlekednek (bogaras természettudósok,
sztárok és hódolóik, feljebbvalók és közlegények).
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Rögtönzési segédeszközök.
Rögtönzés hangkulisszára (effektek), felvett szövegre, jelmezkellék „köré” épített történettel, relaxációs zenére.
Történetek feldolgozása:
Játékszabály-sértési eljárás eljátszása (helyzetgyakorlat).

427. oldal

szövegfeldolgozás,
szövegértés.

Megismerő- és befogadóképesség:
Szakmai és reklámszöveg magyarítása.
Nyelvrongáló idézetek feljegyzése a médiából.
Kulcsfogalmak Információ, mozgáselem, rögtönzés, effekt.
Tematikai egység/
Órakeret
Befogadás, értelmezés
fejlesztési cél
11+1 óra
Több közös élménnyel, kulturális és művészeti ismerettel rendelkeznek
Előzetes tudás
a tanulók.
Alkotó részvétel a különböző irodalmi vagy művészeti alkotások
A tematikai
játékon, megjelenítésen keresztül történő feldolgozásában. Az alkotó
egység nevelésirészvétel során az ön- és társismeret fejlesztése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Vizuális kultúra;
magyar nyelv és
A bizalom fejlesztését szolgáló gyakorlatok.
irodalom:
Rögtönzés és együttműködés:
szövegértés,
Színházi jelmez készítése különböző színű és alakú kendőkből.
szövegalkotás.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Irodalmi hősök: ifjúsági/gyermekregények hőseinek találkozása
(Pál utcai fiúk, Ágasvári csata…), küzdelmük értékelése.
Történetek feldolgozása:
Egy Móra-elbeszélés forgatókönyvének/rendezői példányának
elkészítése.
Megismerő- és befogadóképesség:
Alapvető tánctípusok, táncstílusok és kísérőzenéjük azonosítása.
Kulcsfogalmak Bizalom, jelmez, regény, elbeszélés, forgatókönyv, tánctípus, táncstílus.
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A tanulók rendszeresen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a
közös gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a
rögtönzéses programokban. A tanév során érintett témakörökben ötödik
évfolyamon különösen a Játék és Beszédművelés témában, hatodik
évfolyamon a Mozgás és Rögtönzés témában vállaljanak alkotó
feladatot. A tanultakat hasznosítsák más művészeti jellegű
tanulmányaikban.

7. évfolyam
Tematikai egység/
Érzékelés, kifejezőképesség
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

Tematikai egység/
Együttműködés, kapcsolati kultúra
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

Tematikai egység/
Alkotótevékenység
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

Tematikai egység/
Befogadás, értelmezés
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

Tematikai egység/
Érzékelés, kifejezőképesség
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

A verbális és nonverbális kifejezőeszközök egyre tudatosabb
használata.
A mozgás és a tánc többoldalú megismerése és alkalmazása. Az aktív
A tematikai
tevékenységek élménye révén a tanulók ritmusérzékének fejlesztése. A
egység nevelésitárgykezeléshez kapcsolódó gyakorlatok során a kreativitás, a
fejlesztési céljai
képzelőerő fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Ének-zene: különböző
korok táncai.
Ruhadarabok „kezelése”, kalapemelés módjai.
Sporteszközök, játékszerek természetes használata.
Rögtönzés és együttműködés:
Különleges tárgyak: botforgatás – egyensúlyozás (kanász módra,
mazsorett, ördögpálca, festő a létrán, artistamutatvány).
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Történelmi és társastáncok mozgásanyagának megismerése.
Történetek feldolgozása:
A találkozás élményének erősítése dramatikus
Előzetes tudás
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tevékenységekben, hitelesség.
Megismerő- és befogadóképesség:
A tánc és a mozgás szerepe az egyes történelmi korokban,
társadalmi viszonyok között (szakirodalom felkutatása, érvelés,
előadás).
Kulcsfogalmak Történelmi és társastánc, dramatikus tevékenység.

Tematikai egység/
Órakeret
Együttműködés, kapcsolati kultúra
fejlesztési cél
7+1 óra
A mozgásos improvizációs gyakorlatok révén fejlettebb nonverbális
Előzetes tudás
kifejezőképesség.
A „pantomimes” mozgás révén a kifejezőképesség, fantázia
A tematikai
továbbfejlesztése. A kooperatív technikák megismerése révén az
egység nevelésiegyüttműködési képesség fejlesztése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Két személy teljes és lokális mozgásának összehangolása.
Saját test teljesítő- és tűrőképességének, a veszélyeztetés
határának ismerete.
Rögtönzés és együttműködés:
Mozgásstílusok: pantomimes” mozgás (helyben illusztrált
sétálás, futás, lépcsőn járás, kötélhúzás, zenész – pl. dobos –
„rájátszása”, táncos mozgások, árnyjátékos, szertartások
szerepmozgásai).
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Kooperáció dramatikus tevékenységek során, konszenzus
keresése és kialakításának technikái – egy választott mű
elemzése.
Történetek feldolgozása:
Különböző problémák konszenzuson alapuló megoldásának
előadása.
Megismerő- és befogadóképesség:
A közösen megtekintett előadás feldolgozása, elemzése különös
tekintettel a kooperáció, a konszenzus, az empátia, az
érzékenység fogalmakra.
Kulcsfogalmak
Kooperáció, konszenzus, empátia, érzékenység, pantomim.

Tematikai egység/
Órakeret
Alkotótevékenység
fejlesztési cél
7+1 óra
Fejlett improvizációs képesség. Az alapvető fogalmak megfelelő
Előzetes tudás
használata.
Az élményen keresztül történő megértés során a kommunikáció, a
A tematikai
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kooperáció és a kreativitás fokozatos fejlesztése.
egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
Csoportos játék és megjelenítés:
motoros
Mozgásdinamika: tempóváltások üzenete, mozgásszünet,
készségfejlesztés.
csoportos mozgás megszabott térben (öregedünk-fiatalodunk,
fáradunk-felfrissülünk).
Magyar nyelv és
Rögtönzés és együttműködés:
irodalom: a dráma és
Improvizáció közösen választott téma, fogalom vagy egyéni
a színház jellemzői.
érzés, élmény kifejezésére.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Alapvető színházi műfajok megkülönböztetése és felismerése.
Színházi munkaterületek és technika megismerése.
Történetek feldolgozása:
Történetek, élmények feldolgozása különböző tánc- és
mozgástechnikai elemek alkalmazásával.
Megismerő- és befogadóképesség:
Alakoskodó, illetve dramatikus szokások megismerése a farsang
és a karnevál eseményein keresztül.
Mozgásdinamika, improvizáció, színházi műfajok, színházi munkaterület,
Kulcsfogalmak
színházi technika.

Tematikai egység/
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra
Több közös élménnyel, kulturális és művészeti ismerettel rendelkeznek
Előzetes tudás
a gyerekek.
Alkotó részvétel válnak a különböző irodalmi vagy művészeti
A tematikai
alkotások játékon, megjelenítésen keresztül történő feldolgozásában.
egység nevelésiAz alkotó részvétel révén az ön- és társismeret fejelsztése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Magyar nyelv és
irodalom:
Különböző tánc- és mozgástípusok páros és csoportos variációi.
műelemzés, dráma és
Rögtönzés és együttműködés:
színház világa,
Improvizációk összefűzése jelenetsorokká.
szövegalkotás.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Drámairodalom, filmarchívum: színházi előadás vagy film
Történelem,
megtekintése és beszélgetés a látottakról.
társadalmi és
Történetek feldolgozása:
állampolgári
Ókori színház: drámai verseny és szertartásai. Hősök az ókori
ismeretek: antikvitás.
drámában.
Megismerő- és befogadóképesség:
Színházi üzem: stábértekezlet rögtönzése, színikritika írása.
Kulcsfogalmak

Befogadás, értelmezés

Ókori dráma, stáb, színikritika.
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A tanulók rendszeresen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a
közös gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a
rögtönzéses programokban. Különösen a Mozgás és Színjáték témában
vállaljanak alkotó feladatot. A tanultakat hasznosítsák más művészeti
jellegű tanulmányaikban.

3. évfolyam
Tematikai egység/
Érzékelés, kifejezőképesség
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

Tematikai egység/
Együttműködés, kapcsolati kultúra
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

Tematikai egység/
Alkotótevékenység
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

Tematikai egység/
Befogadás, értelmezés
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

Tematikai egység/
Érzékelés, kifejezőképesség
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra

A verbális és nonverbális kifejezőeszközök egyre tudatosabb
használata.
A mozgás és a tánc többoldalú megismerése és alkalmazása. Az aktív
A tematikai
tevékenységek élménye révén a tanulók ritmusérzékének fejlesztése. A
egység nevelésitárgykezeléshez kapcsolódó gyakorlatok során a kreativitás, a
fejlesztési céljai
képzelőerő fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Ének-zene: különböző
korok táncai.
Ruhadarabok „kezelése”, kalapemelés módjai.
Sporteszközök, játékszerek természetes használata.
Rögtönzés és együttműködés:
Különleges tárgyak: botforgatás – egyensúlyozás (kanász módra,
mazsorett, ördögpálca, festő a létrán, artistamutatvány).
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Történelmi és társastáncok mozgásanyagának megismerése.
Történetek feldolgozása:
A találkozás élményének erősítése dramatikus
Előzetes tudás
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tevékenységekben, hitelesség.
Megismerő- és befogadóképesség:
A tánc és a mozgás szerepe az egyes történelmi korokban,
társadalmi viszonyok között (szakirodalom felkutatása, érvelés,
előadás).
Kulcsfogalmak Történelmi és társastánc, dramatikus tevékenység.

Tematikai egység/
Órakeret
Együttműködés, kapcsolati kultúra
fejlesztési cél
7+1 óra
A mozgásos improvizációs gyakorlatok révén fejlettebb nonverbális
Előzetes tudás
kifejezőképesség.
A „pantomimes” mozgás révén a kifejezőképesség, fantázia
A tematikai
továbbfejlesztése. A kooperatív technikák megismerése révén az
egység nevelésiegyüttműködési képesség fejlesztése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Két személy teljes és lokális mozgásának összehangolása.
Saját test teljesítő- és tűrőképességének, a veszélyeztetés
határának ismerete.
Rögtönzés és együttműködés:
Mozgásstílusok: pantomimes” mozgás (helyben illusztrált
sétálás, futás, lépcsőn járás, kötélhúzás, zenész – pl. dobos –
„rájátszása”, táncos mozgások, árnyjátékos, szertartások
szerepmozgásai).
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Kooperáció dramatikus tevékenységek során, konszenzus
keresése és kialakításának technikái – egy választott mű
elemzése.
Történetek feldolgozása:
Különböző problémák konszenzuson alapuló megoldásának
előadása.
Megismerő- és befogadóképesség:
A közösen megtekintett előadás feldolgozása, elemzése különös
tekintettel a kooperáció, a konszenzus, az empátia, az
érzékenység fogalmakra.
Kulcsfogalmak
Kooperáció, konszenzus, empátia, érzékenység, pantomim.

Tematikai egység/
Órakeret
Alkotótevékenység
fejlesztési cél
7+1 óra
Fejlett improvizációs képesség. Az alapvető fogalmak megfelelő
Előzetes tudás
használata.
Az élményen keresztül történő megértés során a kommunikáció, a
A tematikai
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kooperáció és a kreativitás fokozatos fejlesztése.
egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
Csoportos játék és megjelenítés:
motoros
Mozgásdinamika: tempóváltások üzenete, mozgásszünet,
készségfejlesztés.
csoportos mozgás megszabott térben (öregedünk-fiatalodunk,
fáradunk-felfrissülünk).
Magyar nyelv és
Rögtönzés és együttműködés:
irodalom: a dráma és
Improvizáció közösen választott téma, fogalom vagy egyéni
a színház jellemzői.
érzés, élmény kifejezésére.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Alapvető színházi műfajok megkülönböztetése és felismerése.
Színházi munkaterületek és technika megismerése.
Történetek feldolgozása:
Történetek, élmények feldolgozása különböző tánc- és
mozgástechnikai elemek alkalmazásával.
Megismerő- és befogadóképesség:
Alakoskodó, illetve dramatikus szokások megismerése a farsang
és a karnevál eseményein keresztül.
Mozgásdinamika, improvizáció, színházi műfajok, színházi munkaterület,
Kulcsfogalmak
színházi technika.

Tematikai egység/
fejlesztési cél

Órakeret
7+1 óra
Több közös élménnyel, kulturális és művészeti ismerettel rendelkeznek
Előzetes tudás
a gyerekek.
Alkotó részvétel válnak a különböző irodalmi vagy művészeti
A tematikai
alkotások játékon, megjelenítésen keresztül történő feldolgozásában.
egység nevelésiAz alkotó részvétel révén az ön- és társismeret fejelsztése.
fejlesztési céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Csoportos játék és megjelenítés:
Magyar nyelv és
irodalom:
Különböző tánc- és mozgástípusok páros és csoportos variációi.
műelemzés, dráma és
Rögtönzés és együttműködés:
színház világa,
Improvizációk összefűzése jelenetsorokká.
szövegalkotás.
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása:
Drámairodalom, filmarchívum: színházi előadás vagy film
Történelem,
megtekintése és beszélgetés a látottakról.
társadalmi és
Történetek feldolgozása:
állampolgári
Ókori színház: drámai verseny és szertartásai. Hősök az ókori
ismeretek: antikvitás.
drámában.
Megismerő- és befogadóképesség:
Színházi üzem: stábértekezlet rögtönzése, színikritika írása.
Kulcsfogalmak

Befogadás, értelmezés

Ókori dráma, stáb, színikritika.
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A tanulók rendszeresen vegyenek részt az órákon, kapcsolódjanak be a
közös gyakorlatokba, játékokba. Legyenek kezdeményezők a
rögtönzéses programokban. Különösen a Mozgás és Színjáték témában
vállaljanak alkotó feladatot. A tanultakat hasznosítsák más művészeti
jellegű tanulmányaikban.
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III.5 TANULÁSMÓDSZERTAN
5–6. évfolyam
A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és
körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben elsősorban az
ismeretek elsajátítását, a tudás megszerzését értjük. A tanulás nem formális keretektől kezdődik,
attól kezdve, hogy tudatosan kezdjük szemlélni a világot, majd nagymértékben intézményesített,
iskolai keretek között történik.
A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével
és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható tudástartalom
megszerzésére, a tengernyi információhalmazban történő eligazodásra, a lényeg, a fontos, a
szükséges ismeretanyag kiválasztására, a folyamatos, élethosszig tartó tanulás alapjainak
megismertetésére, az új helyzetekhez, elvárásokhoz történő igazodásra, az információforrások
megismerésére, kezelésére, használatára.
A tanulás megtanítása elsősorban az iskola kötelessége és felelőssége, mely sokrétű és összetett
feladatot jelent a pedagógusok számára. A legfontosabb tennivalók közé tartozik a tanulási
folyamat során a tanulói motiváció kialakítása és fenntartása a tudás megszerzése céljából. A
tanulás hatékonyságának szempontjából meghatározó fontosságú a tanulói érdeklődés felkeltése és
megtartása egy-egy tantárgy tanulása-tanítása során.
A tanulás tanítása tantárgyközi, hiszen a megtanult, elsajátított, begyakorolt módszerek, stratégiák,
az egyéni tanulási szokásokhoz igazodva valamennyi tantárgy tanulásánál jelen vannak, segítséget
nyújtanak.
A tantárgy tanulásának célja az önálló, hatékony, gondolkodáson alapuló tanulási folyamatra
nevelés, a későbbi munkaerőpiacon történő megfeleléshez szükséges kompetenciák kialakítása.
Olyan hatékony tanulási attitűd létrehozása a feladat, amely képessé teszi tanítványainkat a kitartó
tanulási munka megvalósítására, egyéni lehetőségeik, szükségleteik, erősségek, gyengeségek
figyelembe vételével, de azok maximális kihasználásával, fejlesztésével.
A hatékony és önálló tanulás megvalósítása érdekében képessé kell tenni tanítványainkat mind az
egyéni, mind a különböző társas munkaformák során történő együttműködési készség
kialakítására.
A tanulás tanításának megvalósítása az egyéni képességekhez igazodó, differenciált,
tevékenykedtető munkaformák előtérbe helyezésével érhető el az intézményesített nevelés-oktatás
során.
5. évfolyam
Az általános iskolában bekövetkező tagozati váltás több tekintetben okozhat nehézséget a
tanulóknak. A felső tagozatban szembesülnek először azzal a ténnyel, hogy sokkal több tanár
tanítja őket, mint azt korábban megszokták. Több tantárgyat tanulnak, nagyobb elvárásoknak kell
megfelelniük mind a tanulás, mind a sportteljesítmények vonatkozásában. Az alsó tagozatos
évekhez képest önállóbban kell a mindennapokat felépíteni.
A tantárgy eredményes tanulása során a tanulók megismerik saját pszichikai feltételeiket,
különböző képességek fejlesztésével megtanulják a hatékony és eredményes tanulási stratégiákat,
módokat, amelyek segítenek a tanulási nehézségek leküzdésében, hogy minden tanuló képességei
legjavát nyújthassa.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A tanulásról
Tanulási szokások

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tanulás az iskolában
Tanulásszervezési módszerek megismerése

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tanulási motivációk

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az önálló tanulás
A tanulás tudatos tervezése

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tanulási képességek

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tanulási stratégiák, tanulási technikák
Jelentős tevékenységek hatékony végzéséhez szükséges
tervezés, irányítás
Nyelvművelés, beszédtechnika
Az emberi megnyilvánulás egyik formája, a beszéd
fontosságának ismerete
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Órakere
t
3 óra
Órakere
t
7+1 óra
Órakere
t
6+1 óra
Órakere
t
7+1 óra
Órakere
t 6 óra
Órakere
t
11+1óra
Órakere
t
5+1 óra

Órakere
t
3 óra
A korábbi évfolyamok tanulási tapasztalatai, az ismeretszerzés
Előzetes tudás
megtapasztalt módozatai.
A tematikai egység Tanulási szokásrendszer kialakítása.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 A tanulás fogalma és fajtái.
Magyar nyelv és
 A tanuláshoz való viszony.
irodalom: Olvasás.
 A tanulás belső feltételei.
Szövegértés.
 A tanulás külső feltételei.
Szövegfeldolgozás.
 Reális énkép kialakítása.
 Egyéni képességekhez igazodó tanulási szokásrendszer kiépítése.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kulcsfogalmak

A tanulásról
Tanulási szokások

Tanulási folyamat, önállóság, hatékonyság, önismeret, ismeretszerzés,
alkalmazás.
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Tematikai egység/ Tanulás az iskolában
Órakeret
Fejlesztési cél
Tanulásszervezési módszerek megismerése
7+1 óra
Az elmúlt tanévek során megismert és alkalmazott tanulásszervezési
Előzetes tudás
munkaformák.
A tematikai egység Tanulói munkaformák bővítése, gyakorlása, ezek során az
nevelési-fejlesztési együttműködés fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 Ismert munkaformák gyakorlása.
 Új munkaformák megismerése.
 A különböző munkaformák megismerésével és
alkalmazásával az együttműködés gyakorlása.
Frontális munka, páros munka, tanulópár, csoportmunka, egyéni munka,
Kulcsfogalmak
kooperatív munka.

Tematikai egység/
Órakeret
Tanulási motivációk
Fejlesztési cél
6+1 óra
A tanulásról alkotott egyéni vélemények.
Előzetes tudás
A tematikai egység Tanulási tevékenységre ösztönzés, a motiváltság erősítése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 A tanulás és a motiváció kapcsolata.
 A motiváció szintjei.
 Tanulási motiváció.
 A tanulási motivációk egyéni megismerése, értelmezése,
tanulási folyamatba történő beépítése.
Motiváció, beépült belső motiváció, belső tanulási motiváció, külső
Kulcsfogalmak
tanulási motiváció, presztízsmotiváció, motiváltság.

Tematikai egység/ Az önálló tanulás
Fejlesztési cél
A tanulás tudatos tervezése
Az egyénileg kialakított tanulási metódus.
Előzetes tudás
A tematikai egység Önállóságra, tudatosságra nevelés.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
 Tanulási idő.
 A tanulás helye.
 A tanulandó tantárgyak sorrendje.

Órakeret
7+1 óra

Kapcsolódási pontok
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 Napirend készítése.
 A tanulás mint a tudáshoz vezető út lépéseinek megismerése,
alkalmazása.
Kulcsfogalmak Tudatosság, önállóság, tervezés, tanulási stílus.

Tematikai egység/
Órakere
Tanulási képességek
Fejlesztési cél
t 6 óra
Az elmúlt időszak tanulási képességeinek felidézése.
Előzetes tudás
A tematikai egység A tanulás szempontjából legfontosabb képességek fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 Figyelem.
 Emlékezet.
 Bevésés.
 Megőrzés.
 Felidézés.
 A memória.
 A kreativitás.
 Gondolkodás.
 A tanulási képességek játékos és tudatos fejlesztése.
Kulcsfogalmak Figyelem, emlékezet, memória, kreativitás, gondolkodás.
Tanulási stratégiák, tanulási technikák
Órakeret
Jelentős tevékenységek hatékony végzéséhez szükséges
11+1 óra
tervezés, irányítás
Egyéni tapasztalatok.
Előzetes tudás
A tematikai egység Hatékony tanulási módszerek, stílusok, szokások alkalmazása.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika; magyar
 Tanulási módszerbörze.
nyelv és irodalom
 Gyakorlattípusok a tanulási stratégiák fejlesztéséhez.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

 Az egyéni képességekhez igazodó tanulási stratégia
megismertetése és alkalmazása.
Kulcsfogalmak Stratégia, jegyzetelés, tanulási módszer, tanulási technika, tanulási stílus.

Nyelvművelés, beszédtechnika
Órakeret
Tematikai egység/
Az emberi megnyilvánulás egyik formája, a beszéd
5+1 óra
Fejlesztési cél
fontosságának ismerete
Magyar nyelven történő megnyilatkozások.
Előzetes tudás
A tematikai egység A gondolatok helyes beszédtechnikai ismeretek elsajátításával történő
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nevelési-fejlesztési tolmácsolása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
 Légzéstechnikai és artikulációs gyakorlatok.
 Helyesejtési gyakorlatok.
 Szókincsfejlesztő gyakorlatok.
 A beszédlégzés és a helyesejtés szabályainak alkalmazása.

Kulcsfogalmak
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: versmondás,
szövegszerkesztés
szóban.

Ének-zene:
légzéstechnika.
Légzéstechnika, hangképzés, beszédtechnika, artikuláció, helyesejtés,
szókincsfejlesztés, hangsúlyozás, intonáció.

A tanuló képes önállóan, életkorának megfelelően egyéni tervezéssel
tanulni, önellenőrzést végezni. A tanulási folyamat során képes a
A fejlesztés várt
eredményei a két számára legmegfelelőbb tanulási stratégiát, a leghatékonyabb tanulási
évfolyamos ciklus módszereket alkalmazni. Gondolatatait világosan, egyértelműen
fogalmazza meg, ismeri és alkalmazza a kommunikációs szabályokat.
végén
Együttműködő. Írásképe rendezett.

6. évfolyam
Az általános iskolában bekövetkező tagozati váltás több tekintetben okozhat nehézséget a
tanulóknak. A felső tagozatban szembesülnek először azzal a ténnyel, hogy sokkal több tanár
tanítja őket, mint azt korábban megszokták. Több tantárgyat tanulnak, nagyobb elvárásoknak kell
megfelelniük mind a tanulás, mind a sportteljesítmények vonatkozásában. Az alsó tagozatos
évekhez képest önállóbban kell a mindennapokat felépíteni.
A tantárgy eredményes tanulása során a tanulók megismerik saját pszichikai feltételeiket,
különböző képességek fejlesztésével megtanulják a hatékony és eredményes tanulási stratégiákat,
módokat, amelyek segítenek a tanulási nehézségek leküzdésében, hogy minden tanuló képességei
legjavát nyújthassa.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A tanulásról
Tanulási szokások

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tanulás az iskolában
Tanulásszervezési módszerek megismerése

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tanulási motivációk

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Az önálló tanulás
A tanulás tudatos tervezése

Órakere
t
3 óra
Órakere
t
7+1 óra
Órakere
t
6+1 óra
Órakere
t
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7+1 óra
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tanulási képességek
Tanulási stratégiák, tanulási technikák
Jelentős tevékenységek hatékony végzéséhez szükséges
tervezés, irányítás
Nyelvművelés, beszédtechnika
Az emberi megnyilvánulás egyik formája, a beszéd
fontosságának ismerete

Órakere
t 6 óra
Órakere
t
11+1óra
Órakere
t
5+1 óra

Órakere
t
3 óra
A korábbi évfolyamok tanulási tapasztalatai, az ismeretszerzés
Előzetes tudás
megtapasztalt módozatai.
A tematikai egység Tanulási szokásrendszer kialakítása.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 A tanulás fogalma és fajtái.
Magyar nyelv és
 A tanuláshoz való viszony.
irodalom: Olvasás.
 A tanulás belső feltételei.
Szövegértés.
 A tanulás külső feltételei.
Szövegfeldolgozás.
 Reális énkép kialakítása.
 Egyéni képességekhez igazodó tanulási szokásrendszer kiépítése.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Kulcsfogalmak

A tanulásról
Tanulási szokások

Tanulási folyamat, önállóság, hatékonyság, önismeret, ismeretszerzés,
alkalmazás.

Tematikai egység/ Tanulás az iskolában
Órakeret
Fejlesztési cél
Tanulásszervezési módszerek megismerése
7+1 óra
Az elmúlt tanévek során megismert és alkalmazott tanulásszervezési
Előzetes tudás
munkaformák.
A tematikai egység Tanulói munkaformák bővítése, gyakorlása, ezek során az
nevelési-fejlesztési együttműködés fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 Ismert munkaformák gyakorlása.
 Új munkaformák megismerése.
 A különböző munkaformák megismerésével és
alkalmazásával az együttműködés gyakorlása.
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Frontális munka, páros munka, tanulópár, csoportmunka, egyéni munka,
kooperatív munka.

Tematikai egység/
Órakeret
Tanulási motivációk
Fejlesztési cél
6+1 óra
A tanulásról alkotott egyéni vélemények.
Előzetes tudás
A tematikai egység Tanulási tevékenységre ösztönzés, a motiváltság erősítése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 A tanulás és a motiváció kapcsolata.
 A motiváció szintjei.
 Tanulási motiváció.
 A tanulási motivációk egyéni megismerése, értelmezése,
tanulási folyamatba történő beépítése.
Motiváció, beépült belső motiváció, belső tanulási motiváció, külső
Kulcsfogalmak
tanulási motiváció, presztízsmotiváció, motiváltság.

Tematikai egység/ Az önálló tanulás
Fejlesztési cél
A tanulás tudatos tervezése
Az egyénileg kialakított tanulási metódus.
Előzetes tudás
A tematikai egység Önállóságra, tudatosságra nevelés.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
 Tanulási idő.
 A tanulás helye.
 A tanulandó tantárgyak sorrendje.
 Napirend készítése.
 A tanulás mint a tudáshoz vezető út lépéseinek megismerése,
alkalmazása.
Kulcsfogalmak Tudatosság, önállóság, tervezés, tanulási stílus.

Órakeret
7+1 óra

Kapcsolódási pontok

Tematikai egység/
Órakere
Tanulási képességek
Fejlesztési cél
t 6 óra
Az elmúlt időszak tanulási képességeinek felidézése.
Előzetes tudás
A tematikai egység A tanulás szempontjából legfontosabb képességek fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
 Figyelem.
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 Emlékezet.
 Bevésés.
 Megőrzés.
 Felidézés.
 A memória.
 A kreativitás.
 Gondolkodás.
 A tanulási képességek játékos és tudatos fejlesztése.
Kulcsfogalmak Figyelem, emlékezet, memória, kreativitás, gondolkodás.
Tanulási stratégiák, tanulási technikák
Órakeret
Jelentős tevékenységek hatékony végzéséhez szükséges
11+1 óra
tervezés, irányítás
Egyéni tapasztalatok.
Előzetes tudás
A tematikai egység Hatékony tanulási módszerek, stílusok, szokások alkalmazása.
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika; magyar
 Tanulási módszerbörze.
nyelv és irodalom
 Gyakorlattípusok a tanulási stratégiák fejlesztéséhez.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

 Az egyéni képességekhez igazodó tanulási stratégia
megismertetése és alkalmazása.
Kulcsfogalmak Stratégia, jegyzetelés, tanulási módszer, tanulási technika, tanulási stílus.

Nyelvművelés, beszédtechnika
Órakeret
Tematikai egység/
Az emberi megnyilvánulás egyik formája, a beszéd
5+1 óra
Fejlesztési cél
fontosságának ismerete
Magyar nyelven történő megnyilatkozások.
Előzetes tudás
A tematikai egység A gondolatok helyes beszédtechnikai ismeretek elsajátításával történő
nevelési-fejlesztési tolmácsolása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
 Légzéstechnikai és artikulációs gyakorlatok.
irodalom: versmondás,
 Helyesejtési gyakorlatok.
szövegszerkesztés
 Szókincsfejlesztő gyakorlatok.
szóban.
 A beszédlégzés és a helyesejtés szabályainak alkalmazása.

Kulcsfogalmak

Ének-zene:
légzéstechnika.
Légzéstechnika, hangképzés, beszédtechnika, artikuláció, helyesejtés,
szókincsfejlesztés, hangsúlyozás, intonáció.
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A tanuló képes önállóan, életkorának megfelelően egyéni tervezéssel
tanulni, önellenőrzést végezni. A tanulási folyamat során képes a
A fejlesztés várt
eredményei a két számára legmegfelelőbb tanulási stratégiát, a leghatékonyabb tanulási
évfolyamos ciklus módszereket alkalmazni. Gondolatatait világosan, egyértelműen
fogalmazza meg, ismeri és alkalmazza a kommunikációs szabályokat.
végén
Együttműködő. Írásképe rendezett.
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III.6 SPORTERKÖLCSTAN
7. évfolyam

Tematikai egység

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?

Tematikai egység

Nemek és identitások

Tematikai egység

Egyén és közösség

Tematikai egység

Helyem a világban

Tematikai egység

Mi dolgunk a világban?

Tematikai egység

Hit, világkép, világnézet

Órakeret
5+1 óra
Órakeret
5 óra
Órakeret
5 óra
Órakeret
5+1 óra
Órakeret
4+1 óra
Órakeret
5 óra

A sporterkölcstan mint a sportiskolákban bevezetésre kerülő szaktantárgy az általános iskolai
erkölcstan órákon megalapozott erkölcsi nevelésre épül.
A sportoló gyermekek fejlesztése során már egészen korán, a sportoktatással párhuzamosan
elkezdődik az erkölcsi nevelés. A gyerekek a sportiskolák tagozatos osztályaiban
megismerkedhetnek a sporterkölcstan tárgykörével, ahol az erkölcstan órai beszélgetésekre
építkezve a sportélet erkölcsnevelési alapjait saját sporttevékenységük folyamán tapasztalt és
megélt helyzeteik alapján vitatják meg. A tervezett tanulói tevékenység során elsajátítják, hogy a
sportolásnak, az egészséges életmód biztosítása és a test fejlesztése mellett további fontos feladata
is van, mégpedig az identitástudat kialakítása és a jellem formálása, az erkölcsi értékrend
fejlesztése által. A sporterkölcstani oktatás folyamán megtanulják, hogy moralitásában erősödik
meg az a sportoló, aki rendszerességet tanul és ezáltal céltudatos, erős akaratú, határozott
egyéniséggé válik; kitartóan tud valamire összpontosítani, lényegre törően cselekszik; tisztelettudó
és alázatos (nem megalázkodó!) az adott tevékenységével, a szaktudással szemben. Elkötelezetten
képes kitartani elhatározása mellett, és végrehajtani feladatait. Munkájában precíz, hatékonyságra
törekvő, kommunikatív és segítő szándék vezérli. A sportokon belül is elkülönülnek egymástól az
egyéni sportágak és a csapatsportok, a technikai eszközöket vagy állattal való együttműködést
igénylő tevékenységek, de a lényeg egy és ugyanaz: meggyőződéssel küzdeni valamiért, ami az
adott egyén erkölcsi fejlődésén kívül környezete számára is pozitív üzenetet közvetít.
A sportolói életmód a szervezet edzettségét alapozza meg, a lélek kiegyensúlyozottságához járul
hozzá, egészséges szellemiségre nevel. Egyik legfontosabb feladata a prevenció és az egészség
megerősítése. Míg a szabadidősport a rekreációt segíti elő, addig a versenysport a szervezet
fokozott igénybevétele mellett a szellemi felkészülést erősíti, és a sikeres élet lehetőségeinek
felismerésére nevel. Előnyei, általánosságban véve: fokozott koncentráló képesség, a kitartás, a
céltudatosság és az áldozatkészség fejlesztése, az öntudat erősítése. Hátrányai, hogy fárasztó,
sérülésekkel járhat, vereség- és kudarcélmény okozója lehet. A sport nem ismer klub-, város-,
megye- vagy országhatárokat: a sport az egyénen keresztül lesz nemzetközi, egyetemes értékeket
közvetít.
Az utánpótlás-korosztály sportolója megtanulja, hogyan mérje magát másokhoz, hogyan kezelje
barátsággal és segítőkészséggel a nála gyöngébbet, és hogyan küzdje le magában az irigységet és
féltékenységet a nála erősebbel szemben. A sportteljesítmény fokozásához szükséges a
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kikapcsolódást nyújtó játéklehetőség is. Mindazonáltal a játék akkor teremtő érték, ha
közösségben, egymás iránti lojalitással történik. A csapatjáték kiemelkedő szerepe, hogy a
sportoló gyermek ráérez az összetartás, a közös cselekvés jelentőségére, fogadja a csapattagok
kedvező elismerését vagy esetenkénti elutasító magatartását. A játékszabályok megismertetik és
elfogadtatják vele a külső korlátokat, a bírák döntései pedig az objektív szemléletet erősítik benne.
A sport tehát magát az életet modellezi, ezért az életre készít fel. Elsajátíttatja a felcseperedő
gyermekkel az alapvető erkölcsi törvényeket, a mindennapi szabályszerűségeket.
Az élsportoló diákok életében gyakori, hogy az általános iskola befejezése után külföldön
vagy magántanulóként folytatódnak a tanulmányai, ezért előfordulhat, hogy ebben a korosztályban
találkozik először és utoljára az iskolai keretek között megtartott erkölcsi tanórákkal. A
sporterkölcstan-órákon résztvevő diák a felső tagozat utolsó két évében a rendszeresen sportoló,
aktív kihívásokkal, feszültségekkel, győzelmekkel és eredménytelenségekkel gyakran szembesülő
utánpótlás-korosztályt képviseli, aki sportpályafutása során nem ritkán életkorához képest érettebb
élethelyzetekkel is találkozik; olyanokkal, amelyek egy tapasztaltabb felnőttet is próbára tesznek.
Ennek megfelelően az órai témakörök is érintik az örömök és bánatok, sikerek és kudarcélmények
feldolgozási lehetőségeinek határterületeit. Az órai témamegjelölések sokszínűsége az sportélet
alapvető értékeire, morális üzenetére, szélsőséges viselkedésformáira épül. Az ifjú sportoló és a
szakvezető felnőtt korosztály kölcsönös együttműködéséből fakadó eltérő világlátásban rejlő
konfliktusokra is kitér, a saját korosztálybeli személyiségjegyek kölcsönösségen alapuló
elfogadását és időnkénti elutasításának realitását is feldolgoztatja. A feldolgozás módja enyhítheti
a fiatal sportoló élethelyzete és életkori sajátosságai között meglévő ellentmondást: a
módszereknek ez utóbbiakhoz kell igazodniuk.
Az órai témamegjelölések iránymutató jelleggel készültek, különféle fókuszpontok
kiemelésére adva lehetőséget az időbeli korlátok és az osztály sajátosságainak figyelembe
vételével. Fontos, olykor az sportoló gyermek életének jobbra vagy rosszabbra fordulását
jelentheti, ha nem tudja saját érdekeit képviselni, önmagát hitelesen kiteljesíteni, vagy egyáltalán:
erkölcsi lényként elfogadni. A sportolás megtanítja arra, hogy komoly erőfeszítéseket kell tennie
annak az ifjúnak, aki önszántából kezdi el a rendszeres mozgást és versengést, sok kellemes
dologról lemondva, áldozatokat hozva, és mindezért cserébe nincs garancia arra, hogy a
fáradtságos munkáért elnyeri méltó jutalmát, mindenki felett győzelmet arat. Ennek ellenére sok
utánpótláskorú sportoló küzd és bízik önmagában, hogy egyszer ő áll a dobogó legfelső fokára…
és ha nem is sikerül mindenkinek diadalt aratnia, de minden ifjú sportoló büszke lehet arra, hogy
önmagát újra és újra sikerül felülmúlnia.

Tematikai egység
Előzetes tudás,
tapasztalat

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
5+1 óra
Sporttevékenység az aktív életben, sportolói magatartást befolyásoló
edzésmunka és körülményeinek ismerete. A testnevelésóra
közösségformáló ereje. A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos
személyes tapasztalatok.
Az önismeret fejlesztése és megértése; a sportolói magatartásra gyakorolt
hatása.
Az önelfogadás és az önértékelésre ható akaraterő fejlődésének támogatása.
A sportolói identitás erősítése mint a döntéseiért felelős személyiség
megalapozója. Az eredménycentrikusság értelmében a nemi karaktereknek
megfelelő sporttevékenység választása és hasznosítása.
Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek
kezelésének gyakorlása. A mértéktartás jelentőségének megértése.
Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Sport és erkölcs viszonya
Hogyan jöhetett létre a sportoló ember? Mi a szerepe a testmozgásnak és
a sportnak a különféle kultúrákban? Hogyan jelenik meg a sportban a
társadalmi normák jellemformáló ereje? Milyen viszonyban van
egymással a sport és az erkölcsi nevelés? Milyen hatással vannak az
erények a sportoló ember moralitására? Hogyan hat a sportoló
erkölcsisége a többiekre? Mitől válhat valaki a sportban egyéniséggé?
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
kommunikáció,
szövegértés,
szövegértelmezés.

Technika, életvitel és
gyakorlat: tanulási
Helyszín és helyzet
folyamat; környezet és
Hogyan segíthetik a szülők a gyermek sportolás iránti igényét? Mit tehet pályaválasztás;
a gyermek, ha a szülők ellenzik a sporttevékenységet? Az otthontól
megélhetés.
milyen távolságra érdemes sportolni járni? Hogyan segíti, támogatja az
egyesület a sportfelszerelést, edzésmunkát? Milyen az ideális egyesületi Biológia-egészségtan: a
élet? Milyen az adott helyzet? Milyen lehetőségei vannak a sportéletben serdülőkor érzelmi,
a különféle nemzetiségi kisebbségeknek? Kiknek okoz örömet, ha jó az szociális és
eredményeket ér el a fiatal sportoló?
pszichológiai jellemzői;
a személyiség
Erkölcsi beállítódás a sportágválasztásban
összetevői, értelmi
Mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Honnan tudhatja valaki, hogy
képességek, érzelmi
mihez van tehetsége? Vajon már a születéskor eldől a sikeresség, vagy a adottságok.
lelkiismeretes munka szerepe a meghatározó? Mitől függ, hogy ki
melyik sportágat választja? Mikor váltson valaki sportágat vagy meddig Történelem: a
tartson ki a megkezdett mellett? Milyen hatással vannak egymásra a
társadalmi fejlődés
barátok, családtagok a sportágválasztásban? Mi minden befolyásolja a
törvényszerűségeinek
sportéletben a tetteket és a döntéseket? Hogyan lehet valaki önmagával ismerete, különféle
szemben etikus? Miért van jelentősége ennek?
korok közösségi
normáinak
Ösztönző erők a sportéletben
felelevenítése.
Mikor és milyen hatásra fejlődik a fiatal sportoló? Kik és hogyan
befolyásolhatják a sportteljesítményt? Milyen körülmények hatnak a
Vizuális kultúra:
sporttevékenységre ösztönzőleg? Milyen szerepük van az ösztönöknek a érzelmek, hangulatok,
sportéletben, és hogyan hatnak a viselkedésre? Lehet-e befolyásolni a
látványok, jelenségek
sporttevékenységet kísérő érzelmeket? Milyen elvárások, vágyak és
asszociatív
célkitűzések segítenek vagy akadályozhatják a sportolói élet
megjelenítése.
döntéshozatalait? Hogyan alakítják a jellemet a körülmények és a
sporttársak?
Erkölcstan: az
erkölcstan fogalmi
Érték és értékrend
körének ismerete,
Miért érdemes sportolni? Miért tartják egymást fontosnak a sporttársak? életkori sajátosságok
Milyen értékek vannak a sportban, amelyek általában mindenki számára kihívásai.
fontosak? Mitől válik a sportoló önmaga számára értékessé? Hogyan
dönthető el, hogy mikor mi az értékes cselekedet, és mitől kell
elhatárolódni? Figyelmeztet-e a lelkiismeret saját tévhitekre és az
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előítéletekre? Miért kell a döntésekért felelősséget vállalni? Miért és
kiért felelős a sportember? Mennyiben befolyásolja a döntéseket mások
értéktrendje vagy a divatos magatartási irányzatok? Mi dönti el, hogy mi
a fontos és mi kevésbé az az értékek közül?
Okosság és mértékletesség
Min múlik, hogy mikor hogyan dönt sportolás közben az ember? Mitől
függ, hogy okos valaki? Mitől válik valaki önzővé, vagy agresszívvá
sportolás közben? Mennyire lehet elfogadni, hogy egy sportolónak kötött
az étrendje, a szabadideje, vagy hogy a teljesítményfokozó szerek és a
dopping használata tiltott dolog? Miért képes egy sportember áldozatot
hozni másokért, akár önmaga hátrányára is? Hol van a határ a gyávaság
vagy vakmerőség között? Mit jelent a sportban a bátorság?
Sportetika, erkölcsiség, sportmorál, erények, lelkiismeret, téves lelkiismeret,
nemzettudat, lokálpatriotizmus, sportkultúra, képesség, készség, tehetség,
Kulcsfogalmak/
eredményesség, siker, kudarc, felelős döntés, felelősségtudat, ösztön, érzés,
fogalmak
érzelem, igény, vágy, célkitűzés, döntés, válság, akarat, érték, értékrend,
értéktrend, értékkülönbség, mértékletesség, arany középút.

Órakeret
5 óra
A nemi éréssel összefüggő biológiai ismeretek. A társas kapcsolatok
Előzetes tudás,
terén szerzett személyes tapasztalatok. A nemi identitás alakulásának
tapasztalat
hatásai a sportéletben és a sportágak közötti megoszlásban.
Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik a sportolói
A tematikai egység tevékenység során és a személyes kapcsolatok alakulásában a nemiség.
nevelési-fejlesztési Az egymás iránti felelősségtudat megértése. A sport és a szexuális
mértéktartás kapcsolatának megértése. A szexuális visszaélések
céljai
veszélyeinek felismerése és hárítási lehetőségeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nemi érés és a jellem fejlődése
Biológia-egészségtan:
Hogyan alakul a serdülőkori testi fejlődéssel járó lelki és szellemi
nemi jellegek, nemi
változás a sporttevékenység során? Hogyan viszonyulnak
hormonok; a
egymáshoz a sportéletben az eltérő fejlettségű fiatal sportolók? Mit menstruációs ciklus
jelent az, ha valaki akcelerált? Előny vagy hátrány, ha valaki
folyamata; másodlagos
fejlettebb vagy gyengébb testalkatú, mint a többiek és származhat-e nemi jellegek, lelki
ebből valakinek erkölcsi hátránya? Mit eredményez a sportban, ha a tulajdonságok.
nemi érettség nem egyenes arányban nő a testi és szellemi
A fogamzásgátlás
fejlettséggel? Vajon ez a folyamat szabályozható? Mit lehet tenni,
módjai,
ha a növekedés hatására csökken a teljesítmény?
következményei;
az abortusz egészségi,
Nemiség a sportban
erkölcsi és társadalmi
Miért változik meg a különnemű sportolók magatartása egymás
kérdései; a fogamzás
iránt kamaszkorban? Hogyan kezelhető a szégyenlősség?
feltételei, a méhen
Tematikai egység

Nemek és identitások
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Lehet-e barátság különböző nemű sportolók között? Honnan
tudhatom, hogy nem romlik-e el a sporttársi kapcsolat, ha többet
akar valaki a másiktól, mint ahogy a sportolói illem tartja? Mit
szabad és mit nem szabad tenni a sportkarrier során abban az
esetben, ha a vonzódás erősebb a saját nemű sporttárs iránt?
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belüli élet mennyiségi
és minőségi változásai,
a szülés/születés főbb
mozzanatai.

Történelem, társadalmi
Együtt az életben, külön a sportban
és állampolgári
Milyen forrásai és megnyilvánulási formái lehetnek a szeretetnek,
ismeretek: ókori
szerelemnek sportolói életben? Hogyan kezelendő a párkapcsolat,
olimpiák, görög-római
ha a társ is sportol: segítő szándék, irigység? Hogyan tudják segíteni cirkuszi játékok, újkori
egymást a sportpályafutás során, akik szeretik egymást? Hogy
olimpiák, női polgárjogi
viselkedjen a sportoló, ha a társa nem szeretné, hogy edzésre
mozgalmak, női
menjen? Lehet-e külön választani a sportolói én-t, a magánéleti én- egyenjogúság,
től? Milyen feszültséget okozhat, ha egyformán aktívan sportoló
szüfrazsett-mozgalmak,
személyek között alakul ki társas kapcsolat? Hogyan hat a sportolói identitástudat,
munkára a szakítás vagy csalódás? Milyen hatással van a
szociológiai háttér.
sporttevékenységre a boldog párkapcsolat?
Erkölcstan: az egymás
Szexualitás és a sportolói erkölcs
iránti felelősség
Mit jelent a kacérkodás? Milyen előnyei vagy hátrányai lehetnek a érzésének felkeltése. A
szexuálisan vonzó külsőnek a sportéletben? Hogyan viselkedjen az a szexuális visszaélések
sportember, akinek sikerei vannak a másik nemnél, de van már
veszélyeinek
párja? Milyen forrásai és formái lehetnek a konfliktusoknak egy
tudatosítása.
párkapcsolatban, ha a sportéletben mindenki mindenről tud, vagy
tudni vél? Hogyan kezelhető a vonzódás, ha már nem kölcsönös?
Lehet-e egy szakítás után megtartani a baráti viszonyt? Szakítás
után mi történik a közös titkokkal? Mit okozhat fiúként/lányként
egy nem kívánt terhesség, és hogyan kerülhető el?
Visszaélés a nemiséggel
Mit okoz az erkölcsi megítélésben, ha valaki a sportolói karrier
érdekében különféle szexuális szolgáltatásokra mutat
hajlandóságot? Mit jelent az önértékelés kifejezés? Mit jelentenek a
prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bántalmazás
szavak? Kihez fordulhat egy fiatal sportoló segítségért, ha egy
idősebb szakember az illendőség határait átlépi vele szemben? Miért
válik néha a sportoló zsarolhatóvá? Hogyan kerülhető el, hogy ilyen
esemény áldozataivá váljon valaki, és ne menjen a sportkarrier
rovására? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetettség
esetén? Mi a teendő, ha egy sporttársat fenyeget ilyen veszély?
Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat,
Kulcsfogalmak/ család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális
bántalmazás, áldozat, homoszexualitás, hormonális változás, pubertáskor,
fogalmak
intimitás, titok.
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Tematikai egység

Egyén és közösség
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Órakeret
5 óra

Formális és informális, sportéleti, iskolai és iskolán kívüli
közösségekben szerzett személyes tapasztalatok, erkölcsi motivációs
tényezők, értékítéletek, közösségi normák.
A tematikai egység Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és
nevelési-fejlesztési cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése. Közösségi élet íratlan
szabályainak megismerése és megértése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magánéleti és sportolói közösségeim
Biológia-egészségtan:
Miben különbözik a magánélet a sportolói közösségi életemtől?
leány és női, fiú és férfi
Honnan tudhatja egy fiatal sportoló, hogy a siker érdekében mely
szerepek a családban, a
szituációkban, milyen módon és mennyire tudja magát
társadalomban.
elfogadtatni? A közösségi normák hogyan hatnak a karrierre e
Mások megismerése,
téren? Milyen okai vannak a sportolás területén a személyiség
megítélése és a
hangulatváltásainak: miért lázad, mikor alkalmazkodik? Hogyan
kommunikáció.
irányíthatja valaki a „sorsát” a sportolói előmenetel érdekében?
Családi és iskolai
Van-e a sportolónak szabad akarata? Vajon vezéregyéniségnek
agresszió, önzetlenség,
születni kell, vagy azzá fejlesztheti magát a sportember?
alkalmazkodás,
áldozatvállalás,
Erőt adó közösség
konfliktuskezelés,
Mit jelent egy sportolónak, hogy a sporttársadalom tagja lehet?
problémafeloldás.
Választott sporttevékenységben milyen szervezetek, közösségek
A kamasz helye a
segítik a sportmunkát, és melyik miért? Mit adnak a
harmonikus családban;
sportszervezetek, hogy sikeres sportolói legyenek, és hogyan
a viselkedési normák és
viszonozható a törődés? Mitől érezheti magát jól vagy rosszul egy szabályok szerepe.
közösségben a sportoló? Miért fontos ismerni a választott sportág
történetét és az egyesület tradícióit? Kire hallgasson egy utánpótlás Testnevelés és sport:
korú sportoló, ha tanácsra van szüksége: hogyan legyen jó, és mitől sportjátékok, ügyességi
válik értékké mások szemében? Mikor kell nekem alkalmazkodnia, gyakorlatok
és mikor várja el, hogy mások alkalmazkodjanak hozzá?
közösségformáló ereje.
Előzetes tudás,
tapasztalat

Korlátozó közösség
Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, mint ahogy a
többség akarja? Milyen következményei lehetnek a közösség
különféle tagjai számára? Miben különbözik egy egyéni sportban
való ellenvélemény-nyilvánítás, vagy egy csapatsporton belüli
többiekkel való szembeszállás? Mitől válhat a csoportja számára
erkölcstelenné valaki, vagy ők hogyan válhatnak vállalhatatlanná
egy tag számára? Miként válhat valaki gyenge jelleművé, hogyan
reagálhat erre a viselkedésére a sportolói közösség?
Kiválasztás és megfelelés

Erkölcstan: a közösségi
élet erkölcse, a
normakövető magatartás
megértése, önállóság,
identitástudat fejlődése.
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Mit jelent, hogy lojális valaki a klubjához és a nemzetéhez? Hogyan
készülhet fel szellemileg a sportoló egy nagyobb hazai vagy
világversenyre? Kitől és mitől függ, hogyan tud megfelelni a magas
szintű sportversenyek elvárásainak? Hogyan erősítheti a jellemét,
hogy a fokozott mértékű sportági igénybevételnek is meg tudjon
felelni? Mitől válhat valaki kiválasztottá, a többiek közül kimagasló
sportolóvá? Milyen erények segíthetik a felkészülésben? Kell-e
segíteni a társak felkészülését? Hogyan tud a presztizsküzdelemben
önmaga számára morális érték maradni? Hogyan kerülhetőek el az
erkölcsi buktatók a versengésben?
Kötődések és együttműködések
Milyen szakemberek segítik a sportolói munkát sikerre? Hogyan
alakítható ki az edző és sportoló közötti kölcsönös tisztelet? Mit
tehet egy sportember, ha az edző nem értékeli az edzésmunkáját?
Milyen szerepet játszik a bírói ítélet a versenyeken? Hogyan
segítheti vagy akadályozhatja magát egy sportoló eredményessége
érdekében a bíróval szemben? Hogyan segítheti vagy
akadályozhatja a családi háttér a sporttevékenységet?
Megváltozhat-e a jellem a sportolói tevékenység során, amely
szembeállíthat vagy jobbá tehet egy sportolót a családja szemében?
Fontos-e a sportkarrierben a hitelesség? Mit jelent példaképként
élni, hogy kell ebben az esetben viselkedni?
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, tisztelet,
Kulcsfogalmak/ tisztesség, példakép, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn,
erény, előítélet, tévhit, megfelelés, kényszerűség, lojalitás, tradíció,
fogalmak
nemzet, nemzetiség.

Órakeret
5+1 óra
Magyarország jelképeinek ismerete, Európáról, a globalizációról és a
multikulturális társadalmakról szerzett történelmi és földrajzi
Előzetes tudás,
ismeretelemek. Egyesületi szintű tapasztalatok, országos és nemzetközi
tapasztalat
versenyeken való részvétel.
A nemzeti és európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban.
A más sportkultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása,
A tematikai egység hogy napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos
nevelési-fejlesztési ok miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is
együtt járhat.
céljai
A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése
és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tematikai egység

Helyem a világban
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Jelenlét az országos-, európai-, világversenyeken
Mit jelent egy sportoló számára, hogy saját országa színeit
képviselheti külföldi versenyeken? Fontos-e, hogy milyen
nemzetiségű az edzője és a sporttársai? Mitől függ, hogy szeretnee valaki légiósként máshol sportolni? Miért kell ismerni és tudni
elénekelni a magyar Himnuszt? Mit jelent a sportolói fejlődésre
nézve, hogy rangos versenyeken mérheti össze tudását a többi
sportolóval? Lehet-e az erkölcsiséget ezekre a versenyekre külön
trenírozni? Felelős-e a sportoló a tetteiért, ahogy képviseli
egyesületét, hazáját a nyilvánosság előtt? Vagy ez emberileg csak
rá tartozik?
Bizalom és hit
Milyen hatással van a sportolóra a megelőlegezett bizalom?
Hogyan erősíthető egy etnikai kisebbséghez tartozó sportoló
önmagába vetett hite, ha idegen országban képviseli hazáját?
Hogyan képviseli hazáját, nemzetét az egészséges identitással
rendelkező sportoló külföldön? Miért téveszt meg sokakat a
nacionalizmus szó jelentése? Az egészséges nemzettudat hogyan
segíti eredményességében a külföldön teljesítő sportembert?
Mikor hasznos, és mikor válhat károssá az önbizalom?
Sportkultúra és nemzetközi környezet
Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak
sportolói, és mi mindenben különböznek tőlünk? Van-e
egyetemleges sportkultúra? Milyen általános érvényű erkölcsi
elvárások ismertek az Európai közösség országainak sportolói
számára? Van-e eltérés a mi szokásaink és az Európán kívül élő
sportolók szokásai között? Ha igen, ez miben nyilvánul meg az
ázsiai, amerikai stb. sportéletben? Vajon a nemzetközi
sportdiplomácia beleszólhat-e egy ország megítélésébe?
Nemzetközivé váló sporttársadalmak
Miért akarnak egyes sportemberek nálunk vagy máshol edzeni,
mint ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai
lehetnek a légiósoknak a sportolói közösségek életére? Mi az oka
annak, hogy sokan elkívánkoznak saját hazájukból, és más
országban akarnak sportolni? Be kell-e engedni egy gazdagabb
országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből érkező
sportembereket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek
befogadásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet
ez az egyesületek számára? Honnan erednek a más néphez vagy
más kultúrához tartozó sportemberekkel szembeni pozitív és
negatív sztereotípiák és előítéletek? Szükséges-e szabályozni az
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Magyar nyelv és
irodalom; ének-zene:
Himnusz.
Földrajz: Európa változó
társadalma; az Európai
Unió lényegének
megértése.
Népességmozgások és
menekültáradat. A
Kárpát-medence népei.
Különböző országok,
régiók gazdasági
helyzete, elvándorlás
okai.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
egyenlőség és
egyenlőtlenségek a
társadalomban.
Állampolgári jogok és
kötelességek.
Magyarország jelképei, a
nyugati integráció
kezdetei. Az Európai
Unió létrejötte és
működése; a globalizáció
előnyei és veszélyei.
Magyarország
Alaptörvénye. A
magyarországi
nemzetiségek és etnikai
kisebbségek helyzete.
Testnevelés és sport: a
közös játék folyamán
előtérbe kerülő öntudat,
önérzet és a csoportos
vagy csapatjáték
konfliktuskezelési
helyzetei.
Erkölcstan: közösségi
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országok közötti sportolói átigazolásokat?
Szerződésekben rögzített és íratlan szabályok
Milyen hatással van a sporttevékenységre a sportszerződés?
Lehet-e kényszeríteni valakit a sportszerződés aláírására? Kire
számíthat a szerződés aláírása alkalmával érdekei képviseletére a
sportoló? Mi történhet vele, ha nem írja alá, vagy megszegi a
szerződésben foglaltakat? Tudja-e minden utánpótlás korú
sportoló, hogy az amatőr szerződésben engedélyezett időtartamnál
(1 év) hosszabb időszakot nem írathatnak alá vele? Milyen előnyei
és milyen veszélyei lehetnek a feltétlen engedelmességnek?
Szembeszállhat-e valaki a sportközösség íratlan szabályaival, vagy
az Etikai kódexben foglaltakkal? Hogyan segíthet a sportemberi
lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény közötti választásban?
A sportági közösségek és a sporttársadalmi együttélés normái
Hogyan alakulnak ki a sportetikai szabályok? Jogos-e, ha
megbüntetik azt az egyesületet, amelyik vét a sportági etikai
szabályzat ellen? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen
módon lehet jóvátenni, ha valaki vétett a sportolói illem vagy
íratlan szabályok/szokásjog közösségi normái ellen? Milyen
esetekben fogadható el a kivételezés, vagy egyáltalán helytálló-e,
ha egyes sportágak kivételes helyzetbe kerülnek a többiekkel
szemben? Hogyan lehet a vesztegetést, a korrupciót, „bundázást”
megelőzni? Lehet-e „hálapénz”-zel egyes sportolókat a többiekkel
szemben előnyhöz juttatni? Hogyan lehet ez ellen fellépni, vagy
ha kiderül, kell-e ezt büntetni? Mi a hatékonyabb, a büntetés vagy
a megelőzés?
Új technikák, új szabályok
Hogyan hasznosítható a sportéletben az internet? Vajon az, ami
felkerül a világhálóra, honnan tudható, hogy mennyire tekinthető
hiteles forrásnak? Mi az, amit szabadon feltölthet magáról vagy
közösségének életéről a sportoló és mi az, amit nem? Büntethető-e
egy sportoló vagy sportszakember bizonyos egyesületi vagy
nemzeti titkok közzétételéért vagy azokkal való visszaélésért? Mi
az, amit szabadon letölthetünk az internetről, és mi az, amit nem?
Honnan lehet tudni, hogy mit véd a szerzői jog és mit nem?
Vannak-e a mobiltelefon használatának közösségi szabályai? A
sportruházat különféle fejlesztéseit szükséges-e szabályozni? A
videobíró bevezetése egyes sportversenyeken hasznos vagy káros?
Hogyan változtathat meg egy sportágat egy új technikai elem
bevezetése?
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normák, moralitás,
nemzeti identitástudat
erkölcsi megerősítő ereje,
írott és íratlan szabályok
jelentősége.
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Nemzeti jelkép, nemzettudat, lokálpatriotizmus, sportkultúra, Európai
Unió, menekült, befogadó ország, légiós sportoló, pozitív-negatív
Kulcsfogalmak/
sztereotípia, előítélet, etnikai konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés,
fogalmak
korrupció, büntetés, megelőzés, amatőr szerződés, etikai kódex, szerzői
jog.

Tematikai egység

Mi dolgunk a világban?

Órakeret
4+1 óra

Az egészséges életvitel ismerete, a sportolás hatása az emberi
teljességérzetre. Az alkohol, a cigaretta, a teljesítményfokozó szerek és
Előzetes tudás,
a drogok káros hatásaival kapcsolatos egészségtani ismeretek. A nyári
tapasztalat
olimpiai játékok közvetítése során látott ép sportolók és a paralimpiai
eredmények ismerete, a sportteljesítmények elismerése.
A tematikai egység A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi
nevelési-fejlesztési boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jóllét és jólét
Történelem, társadalmi
Mit jelent és miért hangzik el gyakran a sportéletben: Ép testben, ép és állampolgári
lélek? Mikor esik jól a fáradtság és mikor válhat valaki túledzetté?
ismeretek: tudományos
Mitől függ a teljesítőképesség határa? Mikor és miért szeretne néha és technikai
valaki más lenni? Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot
forradalom; a
okozni egy sportolónak önmaga részéről, vagy a sporttársak által?
világháló.
Miről lehet könnyen lemondani az életem javai és lehetőségei közül?
Mi az, amihez mindenképp érdemes ragaszkodni? Milyen
Biológia-egészségtan:
célkitűzései lehetnek egy sportolónak? Mitől függ, hogy mit tehet, és kamaszkori változások:
mit tesz meg ezért? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? A
testkép, testalkat; az
sportkarrier pénzen megvásárolható?
egészséges táplálkozás
alapelvei;
Egészség és egész-ség
táplálékkiegészítők
Mit kell tenni azért, hogy egészséges maradjon a sportember? Miért hatásai és
és mennyiben felelős az edzésmunka és versenyzés alatt az
mellékhatásai; a
egészségéért? Hogyan segítheti az otthoni környezet a
serdülő
sportteljesítmény eredményességét? Miért szenved csorbát az egész- személyiségének
ség érzete, ha megbomlik a test-lélek-szellem egysége? Mikor,
jellemző vonásai; az
minek a hatására kerülhet sor erre? Mennyiben járul hozzá az
önismeret és az
egészségérzetemhez a sikeres sportélet? Mit tehet egy sportoló saját önfejlesztés eszközei;
érdekében, hogy a kudarcélményt jobban elviselje? Hogyan
veszélyforrások
erősítheti magában, hogy sportolás közben „fejben is mindig ott
különféle
legyen”? Az utánpótlás korosztály részére miért káros fokozottabban élethelyzetekben; káros
a teljesítményfokozó szerek használata? Mit jelenthet ebben a
szenvedélyek.
korban, hogy felelős a sportban őt követőkért és az utódaiért? Mitől
válik teljessé a sportoló ember?
Vizuális kultúra: képek,
látványok,
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Az egész-ség hiánya és a parasport örömei
Hogyan válik teljessé a mozgásukban korlátozott sportolók élete a
sport által? Hogyan kezdhet sportolni egy fogyatékossággal születő
gyermek? Milyen lehetőségei vannak, és kik segítik őket a teljes
értékű sportélethez? Miben segíti a siker a mindennapi életet a
sporton keresztül? Hogyan dolgozza fel a kudarcélményt, mi
segítheti ebben? Miként dolgozható fel egy ép sportoló számára, ha
betegség vagy baleset hatására mozgásában korlátozottá válik? Mi
teszi képessé arra a lesérült testű és lelkű sportembert, hogy
folytassa a sportolást, és újra versenyezni akarjon? Miért nem
szeretik a parasportolók, ha szánakoznak ép sport-embertársaik
rajtuk? Az egész-ség hiányával küzdő parasportolók optimizmusa
miből táplálkozik?
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médiaszövegek,
események önálló
elemzése a vizuális
közlés köznapi és
művészi formáinak
felhasználásával; a
mozgóképi nyelv
alapjainak,
működésének
értelmezése.

Küzdelem és játék:
konszenzus
kialakításának
Boldogulás és kiteljesedés a sportban
képessége és
Mikor érezheti sikeresnek, értelmesnek az élete alakulását a
eszköztárának
sportoló? Milyen szerepe lehet ebben a sportnak, a pénznek és az
megismerése a
emberi kapcsolatoknak? Hogy választanak foglalkozást maguknak a dramatikus
sportolók, ha befejezik a sportpályafutásukat? Mivel lehet enyhíteni tevékenységek
a feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzelte? Vajon előkészítése során.
mindent érdemes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit
Egymás munkája iránti
egyszer sem? Amit mások tesznek, sokan kipróbálnak, azt helyes
tisztelet, figyelem,
megtenni? Mit lehet és mit nem szabad tenni a boldogulásért? Vajon őszinteség és tapintat a
a sok pénz helyettesítheti-e a sportteljesítménnyel elért örömérzetet, megbeszélések során,
ha közben a csapatsportban kispadra szorul a sportoló?
belső irányítású
csoportszerveződés
Esélyegyenlőség
dramatikus
Mit jelent a fair play egy sportoló számára? Miben mérhető a
tevékenységek során.
becsületes sportoló értéke? Lehet-e a versenysportban az egymás
ellen küzdő felek között barátság? A nemzeti identitástudat hogyan Erkölcstan: A testi és
segíti a különféle etnikumokhoz tartozó sportolók közötti
lelki egészséggel
teljesítmény egyenrangú kezelést? Mit jelent a sportolók számára a kapcsolatos ismeretek
pozitív és negatív előítélet? Vajon az erények hogyan segíthetik,
és az önmagunkért való
vagy a rosszul értelmezett értékítéletek hogyan károsíthatják a
felelősség. A beteg és a
sportolók közötti viszonyokat?
fogyatékkal élő
emberek iránti empátia.
Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény,
hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, teljesítményfokozó szerek,
Kulcsfogalmak/ drog, alkohol, dopping, függőség, értelmes élet, média, befolyásolás,
korrupció, hitelesség, elismertség, mellőzöttség-érzet, depresszió, fair play,
fogalmak
gondoskodó szeretet, tisztelet, elfogadás, parasport, paralimpia,
fogyatékossággal élő ember, esélyegyenlőség.
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Órakeret
5 óra
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, sportElőzetes tudás,
kultúrtörténeti, irodalmi és művészeti ismeretek.
tapasztalat
Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és
értékeléseknek a megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. A nagy
A tematikai egység
világvallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A
nevelési-fejlesztési
világértelmezések közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása.
céljai
Sportkultúra és a vallás találkozásának egyedisége és megjelenési
formáinak elfogadása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A hit szerepe és jelentősége a sportban
Vizuális kultúra:
Milyen mértékben befolyásolja a sportolót edzésmunkája és
személyes véleményt
versenyei során a szülői házból hozott vallási meggyőződés?
kifejező vizuális
Hogyan jelenik meg vallási közösségének értékrendje a sportoló
megjelenítés adott
munkájában? Segíti vagy hátráltatja vallásának gyakorlása a
témában.
sporttevékenység közben? Van-e helye a sportban a vallási
meggyőződések ütköztetésének? A sportszakemberek munkája
Földrajz: a világvallások
során jelenthet-e előnyt vagy hátrány, ha valaki vallásának
társadalmat, gazdaságot,
hagyományait betartja?
környezetet befolyásoló
szerepe; kultúrák
A vallásgyakorlás és a sport
találkozásai a Föld
Hogyan hathat a sportteljesítményre, ha a sportoló időközben válik különféle térségeiben.
valamely egyház vagy vallási közösség tagjává? Milyen mértékben
várhat el toleranciát a sporttársaktól egy vallásgyakorló sportoló?
Történelem, társadalmi
Milyen hatása lehet a hitnek vagy az imának a sportban? A vallási és állampolgári
szimbólumok, talizmánok használata milyen vélt vagy valós erővel ismeretek: a nagy
bírhatnak használójuk számára? Befolyásolhatják-e a
világvallások és a vallási
sporteredményt a vallási megkötések, étkezési szokások? Milyen
háborúk, 20. századi
mértékű kompromisszumra van szükség a sportolni vágyó férfi/nő világnézetek.
számára, hogy vallásgyakorlása közben a sportteljesítménye se
szenvedjen csorbát? Hogyan jelenik ez meg a sportruházatban
Erkölcstan: a filozófiai
olyan nemzeteknél, ahol a nőknek pl. burkát kell viselniük?
négy sarkalatos erény:
okosság, igazságosság,
A világvallások erkölcsi üzenete és a sport
bátorság, mértékletesség.
Milyen párhuzam fedezhető fel a sport íratlan szabályai és a nagy
világvallások jó és a rossz értelmezései között? Mikor válik külön a Magyar nyelv és
sportban a jó és rossz megítélése a helyes és helytelen magatartás
irodalom: Biblia –
értelmezésétől? Milyen értékeket jelenthet a sportoló számára a
Ószövetség, és
négy sarkalatos erényen felül a keresztény vallás három fő erénye? Újszövetség,
Tízparancsolat.
A sportolói világlátás, világkép, világnézet
A kereszténység három
Szükséges-e a sportolók számára önálló világkép kialakítása?
fő erénye – hit, remény,
Hogyan és milyen hatásokra alakul ki a sportoló világlátása?
szeretet;
Tematikai egység

Hit, világkép, világnézet

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
Képessé válhat-e bárki a sportolói elhivatottságra? Hogyan alakítja
a világképet a rendszeres sportolás és az élsport? Mikor lehet és
egyáltalán lehet-e a sportba a különféle értékrendű világnézeteket
bevinni? Miért fontos az olimpiai eszme tudatosítása minden
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a hét főbűn – torkosság,
kevélység, fösvénység,
bujaság, harag, irigység,
restség.

Jövőkép
Miért van szüksége minden sportolónak célokra, célkitűzésre?
Mitől függ, hogy valóra válik-e a sportoló álma? Mi történik a
sportolóval, ha elképzelése, vágyai, nem teljesülnek, álmai
szertefoszlanak? Hogyan építhető fel, és milyen értékeken alapszik
a sportoló ember önbizalma és hite, hogy amit tesz, az jó
környezete és a maga számára? Milyen egyetemes értékrend
kialakulásához nyújt segítséget a munkájában elismert, jövőképpel
rendelkező sportember? Minden sportolónak vannak álmai?
Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, a hét fő
Kulcsfogalmak/ erény, Tízparancsolat, meggyőződés, világlátás, világkép, világnézet, hit,
vallás, világvallás, erkölcsi tanítás, tolerancia, elfogadás, vágyálom,
fogalmak
jövőkép.

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit
veleszületett képességei alkalmassá tesznek a sportolásra, tanulásra,
önmaga fejlesztésére, mások megértésére és önmaga vizsgálatára.
Átérzi és megérti, hogy a sportemberek viselkedését, döntéseit tudásuk,
gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt
befolyásolják. Megérti, hogy az öröklött képességeik és a fejleszthető
készségeik a befektetett munka és energia mértékével nem mindig
arányosak, miáltal különféle mértékű eltérések keletkezhetnek a
sporttársak eredményességében. Megérti, hogy ez az egyén moralitása
által dolgozható fel, pozitív vagy negatív irányultsággal.
A fejlesztés várt Képessé válik a maga és mások gondolataira való reflektálásra, megérti
eredményei a két mások motivációit és tetteinek mozgatórugóit.
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, ugyanakkor a
féléves ciklus
sportkarrierrel kapcsolatos hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor
végén
csak részben képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Alkalmassá válik az
önálló értékrenden alapuló célkitűzésekre.
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni a különféle cselekedeteket,
és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső
feszültséget. A sportolói tevékenység során megérti, hogy a felelős
döntésben szerepet játszó erkölcsi jó és rossz közötti választás folyamán
az erények felismerése hasznára van, morálisan hitelesebbé válik ezáltal a
személye.
Felismeri, hogy elindult benne egy folyamat, amely által lassan képes lesz
ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm
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döntéseket tud hozni.
Tisztában van vele, hogy baráti és párkapcsolataiban felelősséggel
tartozik a társaiért. Kezdi felismerni, hogy néha kell tudni igent mondani,
és mikor kell valamitől elzárkózni.
Megerősödik a nemzeti identitástudata, elfogadja a kisebbségben élő
sporttársak egyenrangúságát. Tisztában van azzal, hogy mindenkinek
egyenlő jogai vannak a sportéletben, és egyenlő bánásmódot érdemel
minden sportoló ember. Kezd kialakulni benne az Európai Unióban
sportoló ember identitástudatának alapja.
Nyitott más sportkultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
Megérti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján
igyekszik alkalmazkodni hozzájuk. Az utánpótlás-korosztály minden
kamaszkori jegyét magán viseli, ezért elkezdi saját érdekérvényesítő
igényeit feszegetni, hogy maga is alakítójává válhasson a közösségi írott
és íratlan szabályoknak.
Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai
eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. Identitástudata fejlettségének
megfelelő szinten, a sportéletben a jó és rossz keskeny határmezsgyéjén
lavírozva próbálgatja a határokat megtapasztalni. Igyekszik a sportéletben
tiszta eszközökkel előrejutni.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés
szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.
Fontosnak érzi a sportolói közösséghez tartozást, tiszteli és becsben tartja
a tradíciók nyújtotta stabilitásérzetet, miközben törekszik személyes
autonómiájának megőrzésére.
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van a függőséget okozó szokások
súlyos következményeivel.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik
meg, ami konfliktusok forrása lehet.
Megtanulta az építő jellegű vitatkozás szabályait; elsajátította a kölcsönös
odafigyelésen és megértésen alapuló vitakultúra önérvényesítő
szabályszerűségeit.
Megértette, hogy a célkitűzések erősítik az akaratot, az erkölcsi normák
tisztelete erősíti a jellemet; a sportéletben példaképként élni nehéz, de jó
dolog.

SPORTERKÖLCSTAN
8. évfolyam

Tematikai egység

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?

Órakeret
5+1 óra
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Tematikai egység

Nemek és identitások

Tematikai egység

Egyén és közösség

Tematikai egység

Helyem a világban

Tematikai egység

Mi dolgunk a világban?

Tematikai egység

Hit, világkép, világnézet
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Órakeret
5 óra
Órakeret
5 óra
Órakeret
5+1 óra
Órakeret
4+1 óra
Órakeret
5 óra

A sporterkölcstan mint a sportiskolákban bevezetésre kerülő szaktantárgy az általános iskolai
erkölcstan órákon megalapozott erkölcsi nevelésre épül.
A sportoló gyermekek fejlesztése során már egészen korán, a sportoktatással párhuzamosan
elkezdődik az erkölcsi nevelés. A gyerekek a sportiskolák tagozatos osztályaiban
megismerkedhetnek a sporterkölcstan tárgykörével, ahol az erkölcstan órai beszélgetésekre
építkezve a sportélet erkölcsnevelési alapjait saját sporttevékenységük folyamán tapasztalt és
megélt helyzeteik alapján vitatják meg. A tervezett tanulói tevékenység során elsajátítják, hogy a
sportolásnak, az egészséges életmód biztosítása és a test fejlesztése mellett további fontos feladata
is van, mégpedig az identitástudat kialakítása és a jellem formálása, az erkölcsi értékrend
fejlesztése által. A sporterkölcstani oktatás folyamán megtanulják, hogy moralitásában erősödik
meg az a sportoló, aki rendszerességet tanul és ezáltal céltudatos, erős akaratú, határozott
egyéniséggé válik; kitartóan tud valamire összpontosítani, lényegre törően cselekszik; tisztelettudó
és alázatos (nem megalázkodó!) az adott tevékenységével, a szaktudással szemben. Elkötelezetten
képes kitartani elhatározása mellett, és végrehajtani feladatait. Munkájában precíz, hatékonyságra
törekvő, kommunikatív és segítő szándék vezérli. A sportokon belül is elkülönülnek egymástól az
egyéni sportágak és a csapatsportok, a technikai eszközöket vagy állattal való együttműködést
igénylő tevékenységek, de a lényeg egy és ugyanaz: meggyőződéssel küzdeni valamiért, ami az
adott egyén erkölcsi fejlődésén kívül környezete számára is pozitív üzenetet közvetít.
A sportolói életmód a szervezet edzettségét alapozza meg, a lélek kiegyensúlyozottságához járul
hozzá, egészséges szellemiségre nevel. Egyik legfontosabb feladata a prevenció és az egészség
megerősítése. Míg a szabadidősport a rekreációt segíti elő, addig a versenysport a szervezet
fokozott igénybevétele mellett a szellemi felkészülést erősíti, és a sikeres élet lehetőségeinek
felismerésére nevel. Előnyei, általánosságban véve: fokozott koncentráló képesség, a kitartás, a
céltudatosság és az áldozatkészség fejlesztése, az öntudat erősítése. Hátrányai, hogy fárasztó,
sérülésekkel járhat, vereség- és kudarcélmény okozója lehet. A sport nem ismer klub-, város-,
megye- vagy országhatárokat: a sport az egyénen keresztül lesz nemzetközi, egyetemes értékeket
közvetít.
Az utánpótlás-korosztály sportolója megtanulja, hogyan mérje magát másokhoz, hogyan kezelje
barátsággal és segítőkészséggel a nála gyöngébbet, és hogyan küzdje le magában az irigységet és
féltékenységet a nála erősebbel szemben. A sportteljesítmény fokozásához szükséges a
kikapcsolódást nyújtó játéklehetőség is. Mindazonáltal a játék akkor teremtő érték, ha
közösségben, egymás iránti lojalitással történik. A csapatjáték kiemelkedő szerepe, hogy a
sportoló gyermek ráérez az összetartás, a közös cselekvés jelentőségére, fogadja a csapattagok
kedvező elismerését vagy esetenkénti elutasító magatartását. A játékszabályok megismertetik és
elfogadtatják vele a külső korlátokat, a bírák döntései pedig az objektív szemléletet erősítik benne.
A sport tehát magát az életet modellezi, ezért az életre készít fel. Elsajátíttatja a felcseperedő
gyermekkel az alapvető erkölcsi törvényeket, a mindennapi szabályszerűségeket.
Az élsportoló diákok életében gyakori, hogy az általános iskola befejezése után külföldön
vagy magántanulóként folytatódnak a tanulmányai, ezért előfordulhat, hogy ebben a korosztályban
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találkozik először és utoljára az iskolai keretek között megtartott erkölcsi tanórákkal. A
sporterkölcstan-órákon résztvevő diák a felső tagozat utolsó két évében a rendszeresen sportoló,
aktív kihívásokkal, feszültségekkel, győzelmekkel és eredménytelenségekkel gyakran szembesülő
utánpótlás-korosztályt képviseli, aki sportpályafutása során nem ritkán életkorához képest érettebb
élethelyzetekkel is találkozik; olyanokkal, amelyek egy tapasztaltabb felnőttet is próbára tesznek.
Ennek megfelelően az órai témakörök is érintik az örömök és bánatok, sikerek és kudarcélmények
feldolgozási lehetőségeinek határterületeit. Az órai témamegjelölések sokszínűsége az sportélet
alapvető értékeire, morális üzenetére, szélsőséges viselkedésformáira épül. Az ifjú sportoló és a
szakvezető felnőtt korosztály kölcsönös együttműködéséből fakadó eltérő világlátásban rejlő
konfliktusokra is kitér, a saját korosztálybeli személyiségjegyek kölcsönösségen alapuló
elfogadását és időnkénti elutasításának realitását is feldolgoztatja. A feldolgozás módja enyhítheti
a fiatal sportoló élethelyzete és életkori sajátosságai között meglévő ellentmondást: a
módszereknek ez utóbbiakhoz kell igazodniuk.
Az órai témamegjelölések iránymutató jelleggel készültek, különféle fókuszpontok
kiemelésére adva lehetőséget az időbeli korlátok és az osztály sajátosságainak figyelembe
vételével. Fontos, olykor az sportoló gyermek életének jobbra vagy rosszabbra fordulását
jelentheti, ha nem tudja saját érdekeit képviselni, önmagát hitelesen kiteljesíteni, vagy egyáltalán:
erkölcsi lényként elfogadni. A sportolás megtanítja arra, hogy komoly erőfeszítéseket kell tennie
annak az ifjúnak, aki önszántából kezdi el a rendszeres mozgást és versengést, sok kellemes
dologról lemondva, áldozatokat hozva, és mindezért cserébe nincs garancia arra, hogy a
fáradtságos munkáért elnyeri méltó jutalmát, mindenki felett győzelmet arat. Ennek ellenére sok
utánpótláskorú sportoló küzd és bízik önmagában, hogy egyszer ő áll a dobogó legfelső fokára…
és ha nem is sikerül mindenkinek diadalt aratnia, de minden ifjú sportoló büszke lehet arra, hogy
önmagát újra és újra sikerül felülmúlnia.
Órakeret
5+1 óra
Sporttevékenység az aktív életben, sportolói magatartást befolyásoló
edzésmunka és körülményeinek ismerete. A testnevelésóra
Előzetes tudás,
közösségformáló ereje. A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos
tapasztalat
személyes tapasztalatok.
Az önismeret fejlesztése és megértése; a sportolói magatartásra gyakorolt
hatása.
Az önelfogadás és az önértékelésre ható akaraterő fejlődésének támogatása.
A tematikai egység
A sportolói identitás erősítése mint a döntéseiért felelős személyiség
nevelési-fejlesztési
megalapozója. Az eredménycentrikusság értelmében a nemi karaktereknek
céljai
megfelelő sporttevékenység választása és hasznosítása.
Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek
kezelésének gyakorlása. A mértéktartás jelentőségének megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Sport és erkölcs viszonya
Magyar nyelv és
Hogyan jöhetett létre a sportoló ember? Mi a szerepe a testmozgásnak és irodalom:
a sportnak a különféle kultúrákban? Hogyan jelenik meg a sportban a
kommunikáció,
társadalmi normák jellemformáló ereje? Milyen viszonyban van
szövegértés,
egymással a sport és az erkölcsi nevelés? Milyen hatással vannak az
szövegértelmezés.
erények a sportoló ember moralitására? Hogyan hat a sportoló
erkölcsisége a többiekre? Mitől válhat valaki a sportban egyéniséggé?
Technika, életvitel és
Tematikai egység

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
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gyakorlat: tanulási
Helyszín és helyzet
folyamat; környezet és
Hogyan segíthetik a szülők a gyermek sportolás iránti igényét? Mit tehet pályaválasztás;
a gyermek, ha a szülők ellenzik a sporttevékenységet? Az otthontól
megélhetés.
milyen távolságra érdemes sportolni járni? Hogyan segíti, támogatja az
egyesület a sportfelszerelést, edzésmunkát? Milyen az ideális egyesületi Biológia-egészségtan: a
élet? Milyen az adott helyzet? Milyen lehetőségei vannak a sportéletben serdülőkor érzelmi,
a különféle nemzetiségi kisebbségeknek? Kiknek okoz örömet, ha jó az szociális és
eredményeket ér el a fiatal sportoló?
pszichológiai jellemzői;
a személyiség
Erkölcsi beállítódás a sportágválasztásban
összetevői, értelmi
Mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Honnan tudhatja valaki, hogy
képességek, érzelmi
mihez van tehetsége? Vajon már a születéskor eldől a sikeresség, vagy a adottságok.
lelkiismeretes munka szerepe a meghatározó? Mitől függ, hogy ki
melyik sportágat választja? Mikor váltson valaki sportágat vagy meddig Történelem: a
tartson ki a megkezdett mellett? Milyen hatással vannak egymásra a
társadalmi fejlődés
barátok, családtagok a sportágválasztásban? Mi minden befolyásolja a
törvényszerűségeinek
sportéletben a tetteket és a döntéseket? Hogyan lehet valaki önmagával ismerete, különféle
szemben etikus? Miért van jelentősége ennek?
korok közösségi
normáinak
Ösztönző erők a sportéletben
felelevenítése.
Mikor és milyen hatásra fejlődik a fiatal sportoló? Kik és hogyan
befolyásolhatják a sportteljesítményt? Milyen körülmények hatnak a
Vizuális kultúra:
sporttevékenységre ösztönzőleg? Milyen szerepük van az ösztönöknek a érzelmek, hangulatok,
sportéletben, és hogyan hatnak a viselkedésre? Lehet-e befolyásolni a
látványok, jelenségek
sporttevékenységet kísérő érzelmeket? Milyen elvárások, vágyak és
asszociatív
célkitűzések segítenek vagy akadályozhatják a sportolói élet
megjelenítése.
döntéshozatalait? Hogyan alakítják a jellemet a körülmények és a
sporttársak?
Erkölcstan: az
erkölcstan fogalmi
Érték és értékrend
körének ismerete,
Miért érdemes sportolni? Miért tartják egymást fontosnak a sporttársak? életkori sajátosságok
Milyen értékek vannak a sportban, amelyek általában mindenki számára kihívásai.
fontosak? Mitől válik a sportoló önmaga számára értékessé? Hogyan
dönthető el, hogy mikor mi az értékes cselekedet, és mitől kell
elhatárolódni? Figyelmeztet-e a lelkiismeret saját tévhitekre és az
előítéletekre? Miért kell a döntésekért felelősséget vállalni? Miért és
kiért felelős a sportember? Mennyiben befolyásolja a döntéseket mások
értéktrendje vagy a divatos magatartási irányzatok? Mi dönti el, hogy mi
a fontos és mi kevésbé az az értékek közül?
Okosság és mértékletesség
Min múlik, hogy mikor hogyan dönt sportolás közben az ember? Mitől
függ, hogy okos valaki? Mitől válik valaki önzővé, vagy agresszívvá

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

461. oldal

sportolás közben? Mennyire lehet elfogadni, hogy egy sportolónak kötött
az étrendje, a szabadideje, vagy hogy a teljesítményfokozó szerek és a
dopping használata tiltott dolog? Miért képes egy sportember áldozatot
hozni másokért, akár önmaga hátrányára is? Hol van a határ a gyávaság
vagy vakmerőség között? Mit jelent a sportban a bátorság?

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Sportetika, erkölcsiség, sportmorál, erények, lelkiismeret, téves lelkiismeret,
nemzettudat, lokálpatriotizmus, sportkultúra, képesség, készség, tehetség,
eredményesség, siker, kudarc, felelős döntés, felelősségtudat, ösztön, érzés,
érzelem, igény, vágy, célkitűzés, döntés, válság, akarat, érték, értékrend,
értéktrend, értékkülönbség, mértékletesség, arany középút.

Órakeret
5 óra
A nemi éréssel összefüggő biológiai ismeretek. A társas kapcsolatok
Előzetes tudás,
terén szerzett személyes tapasztalatok. A nemi identitás alakulásának
tapasztalat
hatásai a sportéletben és a sportágak közötti megoszlásban.
Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik a sportolói
A tematikai egység tevékenység során és a személyes kapcsolatok alakulásában a nemiség.
nevelési-fejlesztési Az egymás iránti felelősségtudat megértése. A sport és a szexuális
mértéktartás kapcsolatának megértése. A szexuális visszaélések
céljai
veszélyeinek felismerése és hárítási lehetőségeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nemi érés és a jellem fejlődése
Biológia-egészségtan:
Hogyan alakul a serdülőkori testi fejlődéssel járó lelki és szellemi
nemi jellegek, nemi
változás a sporttevékenység során? Hogyan viszonyulnak
hormonok; a
egymáshoz a sportéletben az eltérő fejlettségű fiatal sportolók? Mit menstruációs ciklus
jelent az, ha valaki akcelerált? Előny vagy hátrány, ha valaki
folyamata; másodlagos
fejlettebb vagy gyengébb testalkatú, mint a többiek és származhat-e nemi jellegek, lelki
ebből valakinek erkölcsi hátránya? Mit eredményez a sportban, ha a tulajdonságok.
nemi érettség nem egyenes arányban nő a testi és szellemi
A fogamzásgátlás
fejlettséggel? Vajon ez a folyamat szabályozható? Mit lehet tenni,
módjai,
ha a növekedés hatására csökken a teljesítmény?
következményei;
az abortusz egészségi,
Nemiség a sportban
erkölcsi és társadalmi
Miért változik meg a különnemű sportolók magatartása egymás
kérdései; a fogamzás
iránt kamaszkorban? Hogyan kezelhető a szégyenlősség?
feltételei, a méhen
Lehet-e barátság különböző nemű sportolók között? Honnan
belüli élet mennyiségi
tudhatom, hogy nem romlik-e el a sporttársi kapcsolat, ha többet
és minőségi változásai,
akar valaki a másiktól, mint ahogy a sportolói illem tartja? Mit
a szülés/születés főbb
szabad és mit nem szabad tenni a sportkarrier során abban az
mozzanatai.
esetben, ha a vonzódás erősebb a saját nemű sporttárs iránt?
Történelem, társadalmi
Együtt az életben, külön a sportban
és állampolgári
Tematikai egység

Nemek és identitások
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Milyen forrásai és megnyilvánulási formái lehetnek a szeretetnek,
szerelemnek sportolói életben? Hogyan kezelendő a párkapcsolat,
ha a társ is sportol: segítő szándék, irigység? Hogyan tudják segíteni
egymást a sportpályafutás során, akik szeretik egymást? Hogy
viselkedjen a sportoló, ha a társa nem szeretné, hogy edzésre
menjen? Lehet-e külön választani a sportolói én-t, a magánéleti éntől? Milyen feszültséget okozhat, ha egyformán aktívan sportoló
személyek között alakul ki társas kapcsolat? Hogyan hat a sportolói
munkára a szakítás vagy csalódás? Milyen hatással van a
sporttevékenységre a boldog párkapcsolat?
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ismeretek: ókori
olimpiák, görög-római
cirkuszi játékok, újkori
olimpiák, női polgárjogi
mozgalmak, női
egyenjogúság,
szüfrazsett-mozgalmak,
identitástudat,
szociológiai háttér.

Erkölcstan: az egymás
Szexualitás és a sportolói erkölcs
iránti felelősség
Mit jelent a kacérkodás? Milyen előnyei vagy hátrányai lehetnek a érzésének felkeltése. A
szexuálisan vonzó külsőnek a sportéletben? Hogyan viselkedjen az a szexuális visszaélések
sportember, akinek sikerei vannak a másik nemnél, de van már
veszélyeinek
párja? Milyen forrásai és formái lehetnek a konfliktusoknak egy
tudatosítása.
párkapcsolatban, ha a sportéletben mindenki mindenről tud, vagy
tudni vél? Hogyan kezelhető a vonzódás, ha már nem kölcsönös?
Lehet-e egy szakítás után megtartani a baráti viszonyt? Szakítás
után mi történik a közös titkokkal? Mit okozhat fiúként/lányként
egy nem kívánt terhesség, és hogyan kerülhető el?
Visszaélés a nemiséggel
Mit okoz az erkölcsi megítélésben, ha valaki a sportolói karrier
érdekében különféle szexuális szolgáltatásokra mutat
hajlandóságot? Mit jelent az önértékelés kifejezés? Mit jelentenek a
prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bántalmazás
szavak? Kihez fordulhat egy fiatal sportoló segítségért, ha egy
idősebb szakember az illendőség határait átlépi vele szemben? Miért
válik néha a sportoló zsarolhatóvá? Hogyan kerülhető el, hogy ilyen
esemény áldozataivá váljon valaki, és ne menjen a sportkarrier
rovására? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetettség
esetén? Mi a teendő, ha egy sporttársat fenyeget ilyen veszély?
Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat,
Kulcsfogalmak/ család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális
bántalmazás, áldozat, homoszexualitás, hormonális változás, pubertáskor,
fogalmak
intimitás, titok.

Órakeret
5 óra

Tematikai egység

Egyén és közösség

Előzetes tudás,
tapasztalat

Formális és informális, sportéleti, iskolai és iskolán kívüli
közösségekben szerzett személyes tapasztalatok, erkölcsi motivációs
tényezők, értékítéletek, közösségi normák.
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A tematikai egység Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és
nevelési-fejlesztési cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése. Közösségi élet íratlan
szabályainak megismerése és megértése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magánéleti és sportolói közösségeim
Biológia-egészségtan:
Miben különbözik a magánélet a sportolói közösségi életemtől?
leány és női, fiú és férfi
Honnan tudhatja egy fiatal sportoló, hogy a siker érdekében mely
szerepek a családban, a
szituációkban, milyen módon és mennyire tudja magát
társadalomban.
elfogadtatni? A közösségi normák hogyan hatnak a karrierre e
Mások megismerése,
téren? Milyen okai vannak a sportolás területén a személyiség
megítélése és a
hangulatváltásainak: miért lázad, mikor alkalmazkodik? Hogyan
kommunikáció.
irányíthatja valaki a „sorsát” a sportolói előmenetel érdekében?
Családi és iskolai
Van-e a sportolónak szabad akarata? Vajon vezéregyéniségnek
agresszió, önzetlenség,
születni kell, vagy azzá fejlesztheti magát a sportember?
alkalmazkodás,
áldozatvállalás,
Erőt adó közösség
konfliktuskezelés,
Mit jelent egy sportolónak, hogy a sporttársadalom tagja lehet?
problémafeloldás.
Választott sporttevékenységben milyen szervezetek, közösségek
A kamasz helye a
segítik a sportmunkát, és melyik miért? Mit adnak a
harmonikus családban;
sportszervezetek, hogy sikeres sportolói legyenek, és hogyan
a viselkedési normák és
viszonozható a törődés? Mitől érezheti magát jól vagy rosszul egy szabályok szerepe.
közösségben a sportoló? Miért fontos ismerni a választott sportág
történetét és az egyesület tradícióit? Kire hallgasson egy utánpótlás Testnevelés és sport:
korú sportoló, ha tanácsra van szüksége: hogyan legyen jó, és mitől sportjátékok, ügyességi
válik értékké mások szemében? Mikor kell nekem alkalmazkodnia, gyakorlatok
és mikor várja el, hogy mások alkalmazkodjanak hozzá?
közösségformáló ereje.
Korlátozó közösség
Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, mint ahogy a
többség akarja? Milyen következményei lehetnek a közösség
különféle tagjai számára? Miben különbözik egy egyéni sportban
való ellenvélemény-nyilvánítás, vagy egy csapatsporton belüli
többiekkel való szembeszállás? Mitől válhat a csoportja számára
erkölcstelenné valaki, vagy ők hogyan válhatnak vállalhatatlanná
egy tag számára? Miként válhat valaki gyenge jelleművé, hogyan
reagálhat erre a viselkedésére a sportolói közösség?
Kiválasztás és megfelelés
Mit jelent, hogy lojális valaki a klubjához és a nemzetéhez? Hogyan
készülhet fel szellemileg a sportoló egy nagyobb hazai vagy
világversenyre? Kitől és mitől függ, hogyan tud megfelelni a magas
szintű sportversenyek elvárásainak? Hogyan erősítheti a jellemét,
hogy a fokozott mértékű sportági igénybevételnek is meg tudjon
felelni? Mitől válhat valaki kiválasztottá, a többiek közül kimagasló

Erkölcstan: a közösségi
élet erkölcse, a
normakövető magatartás
megértése, önállóság,
identitástudat fejlődése.
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sportolóvá? Milyen erények segíthetik a felkészülésben? Kell-e
segíteni a társak felkészülését? Hogyan tud a presztizsküzdelemben
önmaga számára morális érték maradni? Hogyan kerülhetőek el az
erkölcsi buktatók a versengésben?
Kötődések és együttműködések
Milyen szakemberek segítik a sportolói munkát sikerre? Hogyan
alakítható ki az edző és sportoló közötti kölcsönös tisztelet? Mit
tehet egy sportember, ha az edző nem értékeli az edzésmunkáját?
Milyen szerepet játszik a bírói ítélet a versenyeken? Hogyan
segítheti vagy akadályozhatja magát egy sportoló eredményessége
érdekében a bíróval szemben? Hogyan segítheti vagy
akadályozhatja a családi háttér a sporttevékenységet?
Megváltozhat-e a jellem a sportolói tevékenység során, amely
szembeállíthat vagy jobbá tehet egy sportolót a családja szemében?
Fontos-e a sportkarrierben a hitelesség? Mit jelent példaképként
élni, hogy kell ebben az esetben viselkedni?
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, tisztelet,
Kulcsfogalmak/ tisztesség, példakép, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn,
erény, előítélet, tévhit, megfelelés, kényszerűség, lojalitás, tradíció,
fogalmak
nemzet, nemzetiség.

Órakeret
5+1 óra
Magyarország jelképeinek ismerete, Európáról, a globalizációról és a
multikulturális társadalmakról szerzett történelmi és földrajzi
Előzetes tudás,
ismeretelemek. Egyesületi szintű tapasztalatok, országos és nemzetközi
tapasztalat
versenyeken való részvétel.
A nemzeti és európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban.
A más sportkultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása,
A tematikai egység hogy napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos
nevelési-fejlesztési ok miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is
együtt járhat.
céljai
A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése
és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jelenlét az országos-, európai-, világversenyeken
Magyar nyelv és
Mit jelent egy sportoló számára, hogy saját országa színeit
irodalom; ének-zene:
képviselheti külföldi versenyeken? Fontos-e, hogy milyen
Himnusz.
nemzetiségű az edzője és a sporttársai? Mitől függ, hogy szeretnee valaki légiósként máshol sportolni? Miért kell ismerni és tudni
Földrajz: Európa változó
elénekelni a magyar Himnuszt? Mit jelent a sportolói fejlődésre
társadalma; az Európai
nézve, hogy rangos versenyeken mérheti össze tudását a többi
Unió lényegének
sportolóval? Lehet-e az erkölcsiséget ezekre a versenyekre külön megértése.
Tematikai egység

Helyem a világban
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trenírozni? Felelős-e a sportoló a tetteiért, ahogy képviseli
egyesületét, hazáját a nyilvánosság előtt? Vagy ez emberileg csak
rá tartozik?
Bizalom és hit
Milyen hatással van a sportolóra a megelőlegezett bizalom?
Hogyan erősíthető egy etnikai kisebbséghez tartozó sportoló
önmagába vetett hite, ha idegen országban képviseli hazáját?
Hogyan képviseli hazáját, nemzetét az egészséges identitással
rendelkező sportoló külföldön? Miért téveszt meg sokakat a
nacionalizmus szó jelentése? Az egészséges nemzettudat hogyan
segíti eredményességében a külföldön teljesítő sportembert?
Mikor hasznos, és mikor válhat károssá az önbizalom?
Sportkultúra és nemzetközi környezet
Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak
sportolói, és mi mindenben különböznek tőlünk? Van-e
egyetemleges sportkultúra? Milyen általános érvényű erkölcsi
elvárások ismertek az Európai közösség országainak sportolói
számára? Van-e eltérés a mi szokásaink és az Európán kívül élő
sportolók szokásai között? Ha igen, ez miben nyilvánul meg az
ázsiai, amerikai stb. sportéletben? Vajon a nemzetközi
sportdiplomácia beleszólhat-e egy ország megítélésébe?
Nemzetközivé váló sporttársadalmak
Miért akarnak egyes sportemberek nálunk vagy máshol edzeni,
mint ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai
lehetnek a légiósoknak a sportolói közösségek életére? Mi az oka
annak, hogy sokan elkívánkoznak saját hazájukból, és más
országban akarnak sportolni? Be kell-e engedni egy gazdagabb
országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből érkező
sportembereket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek
befogadásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet
ez az egyesületek számára? Honnan erednek a más néphez vagy
más kultúrához tartozó sportemberekkel szembeni pozitív és
negatív sztereotípiák és előítéletek? Szükséges-e szabályozni az
országok közötti sportolói átigazolásokat?
Szerződésekben rögzített és íratlan szabályok
Milyen hatással van a sporttevékenységre a sportszerződés?
Lehet-e kényszeríteni valakit a sportszerződés aláírására? Kire
számíthat a szerződés aláírása alkalmával érdekei képviseletére a
sportoló? Mi történhet vele, ha nem írja alá, vagy megszegi a
szerződésben foglaltakat? Tudja-e minden utánpótlás korú
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Népességmozgások és
menekültáradat. A
Kárpát-medence népei.
Különböző országok,
régiók gazdasági
helyzete, elvándorlás
okai.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
egyenlőség és
egyenlőtlenségek a
társadalomban.
Állampolgári jogok és
kötelességek.
Magyarország jelképei, a
nyugati integráció
kezdetei. Az Európai
Unió létrejötte és
működése; a globalizáció
előnyei és veszélyei.
Magyarország
Alaptörvénye. A
magyarországi
nemzetiségek és etnikai
kisebbségek helyzete.
Testnevelés és sport: a
közös játék folyamán
előtérbe kerülő öntudat,
önérzet és a csoportos
vagy csapatjáték
konfliktuskezelési
helyzetei.
Erkölcstan: közösségi
normák, moralitás,
nemzeti identitástudat
erkölcsi megerősítő ereje,
írott és íratlan szabályok
jelentősége.
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sportoló, hogy az amatőr szerződésben engedélyezett időtartamnál
(1 év) hosszabb időszakot nem írathatnak alá vele? Milyen előnyei
és milyen veszélyei lehetnek a feltétlen engedelmességnek?
Szembeszállhat-e valaki a sportközösség íratlan szabályaival, vagy
az Etikai kódexben foglaltakkal? Hogyan segíthet a sportemberi
lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény közötti választásban?
A sportági közösségek és a sporttársadalmi együttélés normái
Hogyan alakulnak ki a sportetikai szabályok? Jogos-e, ha
megbüntetik azt az egyesületet, amelyik vét a sportági etikai
szabályzat ellen? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen
módon lehet jóvátenni, ha valaki vétett a sportolói illem vagy
íratlan szabályok/szokásjog közösségi normái ellen? Milyen
esetekben fogadható el a kivételezés, vagy egyáltalán helytálló-e,
ha egyes sportágak kivételes helyzetbe kerülnek a többiekkel
szemben? Hogyan lehet a vesztegetést, a korrupciót, „bundázást”
megelőzni? Lehet-e „hálapénz”-zel egyes sportolókat a többiekkel
szemben előnyhöz juttatni? Hogyan lehet ez ellen fellépni, vagy
ha kiderül, kell-e ezt büntetni? Mi a hatékonyabb, a büntetés vagy
a megelőzés?
Új technikák, új szabályok
Hogyan hasznosítható a sportéletben az internet? Vajon az, ami
felkerül a világhálóra, honnan tudható, hogy mennyire tekinthető
hiteles forrásnak? Mi az, amit szabadon feltölthet magáról vagy
közösségének életéről a sportoló és mi az, amit nem? Büntethető-e
egy sportoló vagy sportszakember bizonyos egyesületi vagy
nemzeti titkok közzétételéért vagy azokkal való visszaélésért? Mi
az, amit szabadon letölthetünk az internetről, és mi az, amit nem?
Honnan lehet tudni, hogy mit véd a szerzői jog és mit nem?
Vannak-e a mobiltelefon használatának közösségi szabályai? A
sportruházat különféle fejlesztéseit szükséges-e szabályozni? A
videobíró bevezetése egyes sportversenyeken hasznos vagy káros?
Hogyan változtathat meg egy sportágat egy új technikai elem
bevezetése?
Nemzeti jelkép, nemzettudat, lokálpatriotizmus, sportkultúra, Európai
Unió, menekült, befogadó ország, légiós sportoló, pozitív-negatív
Kulcsfogalmak/
sztereotípia, előítélet, etnikai konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés,
fogalmak
korrupció, büntetés, megelőzés, amatőr szerződés, etikai kódex, szerzői
jog.

Tematikai egység

Mi dolgunk a világban?

Órakeret
4+1 óra
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Az egészséges életvitel ismerete, a sportolás hatása az emberi
teljességérzetre. Az alkohol, a cigaretta, a teljesítményfokozó szerek és
Előzetes tudás,
a drogok káros hatásaival kapcsolatos egészségtani ismeretek. A nyári
tapasztalat
olimpiai játékok közvetítése során látott ép sportolók és a paralimpiai
eredmények ismerete, a sportteljesítmények elismerése.
A tematikai egység A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi
nevelési-fejlesztési boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jóllét és jólét
Történelem, társadalmi
Mit jelent és miért hangzik el gyakran a sportéletben: Ép testben, ép és állampolgári
lélek? Mikor esik jól a fáradtság és mikor válhat valaki túledzetté?
ismeretek: tudományos
Mitől függ a teljesítőképesség határa? Mikor és miért szeretne néha és technikai
valaki más lenni? Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot
forradalom; a
okozni egy sportolónak önmaga részéről, vagy a sporttársak által?
világháló.
Miről lehet könnyen lemondani az életem javai és lehetőségei közül?
Mi az, amihez mindenképp érdemes ragaszkodni? Milyen
Biológia-egészségtan:
célkitűzései lehetnek egy sportolónak? Mitől függ, hogy mit tehet, és kamaszkori változások:
mit tesz meg ezért? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? A
testkép, testalkat; az
sportkarrier pénzen megvásárolható?
egészséges táplálkozás
alapelvei;
Egészség és egész-ség
táplálékkiegészítők
Mit kell tenni azért, hogy egészséges maradjon a sportember? Miért hatásai és
és mennyiben felelős az edzésmunka és versenyzés alatt az
mellékhatásai; a
egészségéért? Hogyan segítheti az otthoni környezet a
serdülő
sportteljesítmény eredményességét? Miért szenved csorbát az egész- személyiségének
ség érzete, ha megbomlik a test-lélek-szellem egysége? Mikor,
jellemző vonásai; az
minek a hatására kerülhet sor erre? Mennyiben járul hozzá az
önismeret és az
egészségérzetemhez a sikeres sportélet? Mit tehet egy sportoló saját önfejlesztés eszközei;
érdekében, hogy a kudarcélményt jobban elviselje? Hogyan
veszélyforrások
erősítheti magában, hogy sportolás közben „fejben is mindig ott
különféle
legyen”? Az utánpótlás korosztály részére miért káros fokozottabban élethelyzetekben; káros
a teljesítményfokozó szerek használata? Mit jelenthet ebben a
szenvedélyek.
korban, hogy felelős a sportban őt követőkért és az utódaiért? Mitől
válik teljessé a sportoló ember?
Vizuális kultúra: képek,
látványok,
Az egész-ség hiánya és a parasport örömei
médiaszövegek,
Hogyan válik teljessé a mozgásukban korlátozott sportolók élete a
események önálló
sport által? Hogyan kezdhet sportolni egy fogyatékossággal születő elemzése a vizuális
gyermek? Milyen lehetőségei vannak, és kik segítik őket a teljes
közlés köznapi és
értékű sportélethez? Miben segíti a siker a mindennapi életet a
művészi formáinak
sporton keresztül? Hogyan dolgozza fel a kudarcélményt, mi
felhasználásával; a
segítheti ebben? Miként dolgozható fel egy ép sportoló számára, ha mozgóképi nyelv
betegség vagy baleset hatására mozgásában korlátozottá válik? Mi
alapjainak,
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folytassa a sportolást, és újra versenyezni akarjon? Miért nem
szeretik a parasportolók, ha szánakoznak ép sport-embertársaik
rajtuk? Az egész-ség hiányával küzdő parasportolók optimizmusa
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működésének
értelmezése.

Küzdelem és játék:
konszenzus
kialakításának
Boldogulás és kiteljesedés a sportban
képessége és
Mikor érezheti sikeresnek, értelmesnek az élete alakulását a
eszköztárának
sportoló? Milyen szerepe lehet ebben a sportnak, a pénznek és az
megismerése a
emberi kapcsolatoknak? Hogy választanak foglalkozást maguknak a dramatikus
sportolók, ha befejezik a sportpályafutásukat? Mivel lehet enyhíteni tevékenységek
a feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzelte? Vajon előkészítése során.
mindent érdemes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit
Egymás munkája iránti
egyszer sem? Amit mások tesznek, sokan kipróbálnak, azt helyes
tisztelet, figyelem,
megtenni? Mit lehet és mit nem szabad tenni a boldogulásért? Vajon őszinteség és tapintat a
a sok pénz helyettesítheti-e a sportteljesítménnyel elért örömérzetet, megbeszélések során,
ha közben a csapatsportban kispadra szorul a sportoló?
belső irányítású
csoportszerveződés
Esélyegyenlőség
dramatikus
Mit jelent a fair play egy sportoló számára? Miben mérhető a
tevékenységek során.
becsületes sportoló értéke? Lehet-e a versenysportban az egymás
ellen küzdő felek között barátság? A nemzeti identitástudat hogyan Erkölcstan: A testi és
segíti a különféle etnikumokhoz tartozó sportolók közötti
lelki egészséggel
teljesítmény egyenrangú kezelést? Mit jelent a sportolók számára a kapcsolatos ismeretek
pozitív és negatív előítélet? Vajon az erények hogyan segíthetik,
és az önmagunkért való
vagy a rosszul értelmezett értékítéletek hogyan károsíthatják a
felelősség. A beteg és a
sportolók közötti viszonyokat?
fogyatékkal élő
emberek iránti empátia.
Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény,
hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, teljesítményfokozó szerek,
Kulcsfogalmak/ drog, alkohol, dopping, függőség, értelmes élet, média, befolyásolás,
korrupció, hitelesség, elismertség, mellőzöttség-érzet, depresszió, fair play,
fogalmak
gondoskodó szeretet, tisztelet, elfogadás, parasport, paralimpia,
fogyatékossággal élő ember, esélyegyenlőség.

Tematikai egység
Előzetes tudás,
tapasztalat

Órakeret
5 óra
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, sportkultúrtörténeti, irodalmi és művészeti ismeretek.
Hit, világkép, világnézet
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Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és
értékeléseknek a megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. A nagy
A tematikai egység
világvallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A
nevelési-fejlesztési
világértelmezések közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása.
céljai
Sportkultúra és a vallás találkozásának egyedisége és megjelenési
formáinak elfogadása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A hit szerepe és jelentősége a sportban
Vizuális kultúra:
Milyen mértékben befolyásolja a sportolót edzésmunkája és
személyes véleményt
versenyei során a szülői házból hozott vallási meggyőződés?
kifejező vizuális
Hogyan jelenik meg vallási közösségének értékrendje a sportoló
megjelenítés adott
munkájában? Segíti vagy hátráltatja vallásának gyakorlása a
témában.
sporttevékenység közben? Van-e helye a sportban a vallási
meggyőződések ütköztetésének? A sportszakemberek munkája
Földrajz: a világvallások
során jelenthet-e előnyt vagy hátrány, ha valaki vallásának
társadalmat, gazdaságot,
hagyományait betartja?
környezetet befolyásoló
szerepe; kultúrák
A vallásgyakorlás és a sport
találkozásai a Föld
Hogyan hathat a sportteljesítményre, ha a sportoló időközben válik különféle térségeiben.
valamely egyház vagy vallási közösség tagjává? Milyen mértékben
várhat el toleranciát a sporttársaktól egy vallásgyakorló sportoló?
Történelem, társadalmi
Milyen hatása lehet a hitnek vagy az imának a sportban? A vallási és állampolgári
szimbólumok, talizmánok használata milyen vélt vagy valós erővel ismeretek: a nagy
bírhatnak használójuk számára? Befolyásolhatják-e a
világvallások és a vallási
sporteredményt a vallási megkötések, étkezési szokások? Milyen
háborúk, 20. századi
mértékű kompromisszumra van szükség a sportolni vágyó férfi/nő világnézetek.
számára, hogy vallásgyakorlása közben a sportteljesítménye se
szenvedjen csorbát? Hogyan jelenik ez meg a sportruházatban
Erkölcstan: a filozófiai
olyan nemzeteknél, ahol a nőknek pl. burkát kell viselniük?
négy sarkalatos erény:
okosság, igazságosság,
A világvallások erkölcsi üzenete és a sport
bátorság, mértékletesség.
Milyen párhuzam fedezhető fel a sport íratlan szabályai és a nagy
világvallások jó és a rossz értelmezései között? Mikor válik külön a Magyar nyelv és
sportban a jó és rossz megítélése a helyes és helytelen magatartás
irodalom: Biblia –
értelmezésétől? Milyen értékeket jelenthet a sportoló számára a
Ószövetség, és
négy sarkalatos erényen felül a keresztény vallás három fő erénye? Újszövetség,
Tízparancsolat.
A sportolói világlátás, világkép, világnézet
A kereszténység három
Szükséges-e a sportolók számára önálló világkép kialakítása?
fő erénye – hit, remény,
Hogyan és milyen hatásokra alakul ki a sportoló világlátása?
szeretet;
Képessé válhat-e bárki a sportolói elhivatottságra? Hogyan alakítja a hét főbűn – torkosság,
a világképet a rendszeres sportolás és az élsport? Mikor lehet és
kevélység, fösvénység,
egyáltalán lehet-e a sportba a különféle értékrendű világnézeteket
bujaság, harag, irigység,
bevinni? Miért fontos az olimpiai eszme tudatosítása minden
restség.
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sportoló számára?
Jövőkép
Miért van szüksége minden sportolónak célokra, célkitűzésre?
Mitől függ, hogy valóra válik-e a sportoló álma? Mi történik a
sportolóval, ha elképzelése, vágyai, nem teljesülnek, álmai
szertefoszlanak? Hogyan építhető fel, és milyen értékeken alapszik
a sportoló ember önbizalma és hite, hogy amit tesz, az jó
környezete és a maga számára? Milyen egyetemes értékrend
kialakulásához nyújt segítséget a munkájában elismert, jövőképpel
rendelkező sportember? Minden sportolónak vannak álmai?
Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, a hét fő
Kulcsfogalmak/ erény, Tízparancsolat, meggyőződés, világlátás, világkép, világnézet, hit,
vallás, világvallás, erkölcsi tanítás, tolerancia, elfogadás, vágyálom,
fogalmak
jövőkép.

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit
veleszületett képességei alkalmassá tesznek a sportolásra, tanulásra,
önmaga fejlesztésére, mások megértésére és önmaga vizsgálatára.
Átérzi és megérti, hogy a sportemberek viselkedését, döntéseit tudásuk,
gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt
befolyásolják. Megérti, hogy az öröklött képességeik és a fejleszthető
készségeik a befektetett munka és energia mértékével nem mindig
arányosak, miáltal különféle mértékű eltérések keletkezhetnek a
sporttársak eredményességében. Megérti, hogy ez az egyén moralitása
által dolgozható fel, pozitív vagy negatív irányultsággal.
Képessé válik a maga és mások gondolataira való reflektálásra, megérti
mások motivációit és tetteinek mozgatórugóit.
A fejlesztés várt Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, ugyanakkor a
eredményei a két sportkarrierrel kapcsolatos hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor
csak részben képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Alkalmassá válik az
féléves ciklus
önálló értékrenden alapuló célkitűzésekre.
végén
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni a különféle cselekedeteket,
és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső
feszültséget. A sportolói tevékenység során megérti, hogy a felelős
döntésben szerepet játszó erkölcsi jó és rossz közötti választás folyamán
az erények felismerése hasznára van, morálisan hitelesebbé válik ezáltal a
személye.
Felismeri, hogy elindult benne egy folyamat, amely által lassan képes lesz
ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm
döntéseket tud hozni.
Tisztában van vele, hogy baráti és párkapcsolataiban felelősséggel
tartozik a társaiért. Kezdi felismerni, hogy néha kell tudni igent mondani,
és mikor kell valamitől elzárkózni.
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Megerősödik a nemzeti identitástudata, elfogadja a kisebbségben élő
sporttársak egyenrangúságát. Tisztában van azzal, hogy mindenkinek
egyenlő jogai vannak a sportéletben, és egyenlő bánásmódot érdemel
minden sportoló ember. Kezd kialakulni benne az Európai Unióban
sportoló ember identitástudatának alapja.
Nyitott más sportkultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
Megérti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján
igyekszik alkalmazkodni hozzájuk. Az utánpótlás-korosztály minden
kamaszkori jegyét magán viseli, ezért elkezdi saját érdekérvényesítő
igényeit feszegetni, hogy maga is alakítójává válhasson a közösségi írott
és íratlan szabályoknak.
Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai
eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. Identitástudata fejlettségének
megfelelő szinten, a sportéletben a jó és rossz keskeny határmezsgyéjén
lavírozva próbálgatja a határokat megtapasztalni. Igyekszik a sportéletben
tiszta eszközökkel előrejutni.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés
szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.
Fontosnak érzi a sportolói közösséghez tartozást, tiszteli és becsben tartja
a tradíciók nyújtotta stabilitásérzetet, miközben törekszik személyes
autonómiájának megőrzésére.
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van a függőséget okozó szokások
súlyos következményeivel.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik
meg, ami konfliktusok forrása lehet.
Megtanulta az építő jellegű vitatkozás szabályait; elsajátította a kölcsönös
odafigyelésen és megértésen alapuló vitakultúra önérvényesítő
szabályszerűségeit.
Megértette, hogy a célkitűzések erősítik az akaratot, az erkölcsi normák
tisztelete erősíti a jellemet; a sportéletben példaképként élni nehéz, de jó
dolog.
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IV. Sportági helyi tantervek
IV.1 ATLÉTIKA
Évfolyam: I. (6-9 évesek)
Korosztály: Gyermekkorcsoport „B”
Cél:












-

-

-

-

A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú foglalkoztatás elvének betartása a
kondicionális és koordinációs képességfejlesztésben.
Az edzésvezetésben kapjon elsődleges szerepet a játékosság és a versengés.
Az atlétika mozgásanyagán túlmenően, minél szélesebb körben kell bevonni más
sportágak mozgásanyagát mind a kondicionális, mind a koordinációs
képességfejlesztésbe. Ezáltal a fejlesztési célok a következők:
Kondicionális képességek terén: mozdulat-gyorsaság, lokomotorikus gyorsaság (8-9
éves kortól), gyorserő, aerob állóképesség.
Koordinációs képességek terén: hajlékonyság, lazaság, ritmusérzék, kinesztézis,
egyensúlyérzék (a limbikus rendszer edzése).
A képességfejlesztés minden területén kapjon kiemelt szerepet a gimnasztika
mozgásanyaga, megteremtve ezzel a teljesítőképes technikák felépítésének alapjait. A
mozgatórendszer deformitásának prevenciója (különös tekintettel a gerinc és
lábboltozati deformitásokra.)
Az atlétika alapvető mozgásainak jártasság szintű elsajátítása a következők szerint:
Futások: gördülő alaptechnika, futóiskolai gyakorlatok, ritmusfutások. Ugrások:
elugrások, felugrások, szökellések, helyből ugrások.
Dobások: hajítások, lökések, vetések (kiegészítő, majd később versenyszerekkel).

Tananyag
ÁLTALÁNOS
ALAPKÉPZÉS

Követelmény

Szabadgyakorlati alapformájú
gyakorlatok. (Bemutatással,
együtt végezve a tanulókkal.)
Szabadgyakorlati alapformájú
gyakorlatok kéziszerrel.
(Például: babzsák, gumilabda,
kis tömöttlabda)
Gyógytorna gyakorlatok.
(Tartásjavító és talpboltozat
erősítő gyakorlatok.)
Egyensúlygyakorlatok. (Pl:
félrefordított tornapad merevítő
gerendáján járások.)

A korosztállyal szemben
számszerű követelmény nincs.
Elvárható, hogy az egyes
képzési területeken évről évre
növekvő teljesítményt
nyújtsanak a gyerekek.
A teljesítmény növekedés a
következők szerint
értelmezhető:

Megjegyzés
Ennél a fiatal korcsoportnál el
kell kezdeni a gimnasztikai
anyag ismertetését és
rendszeres felhasználásának
szükségességét. Hasonlóan
fontos a gyógytestnevelés
gyakorlat anyagának
rendszeres alkalmazása.
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GYORSASÁG FEJLESZTÉS
-

-

-

-

Különféle testhelyzetből
rajtversenyek jelre. (pl: ülésből,
guggolásból stb. indulva.)
Haladó szökellés bal, illetve
jobb lábon, törekedve a gyors
végrehajtásra. (Pl: 5-10m gyors
szökdelés bal, majd jobb lábon.)
Versengések egy lábon
szökellve. (Pl: 10m-en szökellő
verseny bal, illetve jobb lábon.)
Játék. (Pl: „Nyúl a bokorban.”
„Balatoni halászok”, Tűz, víz,
repülő”, fogók, váltók stb.)

A végrehajtandó gyakorlatok
koordinációjának fejlődése,
mely gyorsabb végrehajtást
tesz lehetővé.

473. oldal

Ebben az életkorban
megkezdődhet a mozdulat és a
lokomotorikus gyorsaság
fejlesztése. Az alkalmazott
módszerek közül a játéknak és
a versengéseknek kiemelkedő
szerepük van!

ÁLLÓKÉPESSÉG
FEJLESZTÉSE
-

-

-

Hosszabb könnyű iramú
futások, járással váltogatva, ill.
feladatokkal tarkítva (pl.
átbújások, felmászások,
átugrások, lépéshossz variációk,
stb.)
Tartós, könnyű iramú futás
főként terepen vagy pályán, mkm-ben meghatározva,
valamilyen feladattal
összekötve, színesítve.
Csapatversenyek. (évente egykét alkalommal 600 –1000m-es
távon.)

Fontos az aerob álló- képesség
alapjainak lerakása. Olyan
módszerek alkalmazása
szükséges, amelyek ennek a
képességnek a fejlesztésében
biztosítják a változatosságot,
mert ez a korosztály rosszul
viseli a monotóniát.

Elsődlegesen a távok
terjedelmének növekedése,
másodsorban a sebesség
növelés várható el.

ÁLTALÁNOS ERŐSÍTÉS
-

Erősítő gyakorlatok a saját
testsúly legyőzésével. (Pl:
hanyattfekvésből a térd
felhúzása, a csípő marad a
talajon. Vagy: bordásfalon
mellső függőállásból felugrás,
fogásmagasságban a test
megtartása hajlított karral.
Vagy: mászáskísérletek
mászókötélen.)

A törzs izomzatának kezdeni.
A fejlett követelmény, mert
elhanyagolása, a későbbi
folyamatos
felkészülést gátolhatja.
Kizárólagos szerepük van a
saját testsúly legyőzésével
végzett gyakorlatoknak.

A gyakorlatok ismétlés
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Természetes gyakorlatok
számának növekedése az
alkalmazása. (Pl: kúszások,
elvárás.
mászások, tolások, húzások stb.)
Játék, versengések. (Pl:
„Kakasviadal” versenyek,
pókjárással, tréfás feladat:
bakugrás társon át stb.)
SPECIÁLIS ERŐSÍTÉS

-

-

-

-

-

-

-

Alap szökdelő iskola: (galopp
szökdelés, indián szökdelés
páros és ellentétes
karlendítéssel, oldalazó
szökdelések, páros és egylábas
A végrehajtandó gyakorlatok
szökdelések)
koordinációjának fejlődésében
Szökdelések helyben egy, illetve mérhető.
páros lábon. (Például: szökdelés
a taps ritmusának megfelelően,
majd jelre egy másik fajta
szökdeléssel folytatva.
Haladó szökdelés egy, illetve
páros lábon. (Például:
meghatározott távolságig
szökdelés egy lábon, majd a
másikon.)
Haladó szökdelés egy, illetve
páros lábon, egyéb feladattal
összekapcsolva. (Például:
haladó szökdelés páros lábon,
jelre le kell guggolni.)

El kell kezdeni tanítani a
különbséget a sarkos és
lábujjhegyes talajfogás között.

Kétkezes felső dobás
gumilabdával. (pl: kétkezes
hajítás labdával.)
Kétkezes lökés 1-2 kg-os tömött
labdával. (Pl: ülésben kétkezes
lökés tömött labdával.)
Kétkezes alsó dobás előre –
hátra, 1-2 kg-os tömött labdával.
Játékok, versengések. (Pl:
„szökdelő oszlop”, szökdelő
fogó, kidobós, „vadászlabda”,
célba dobások gumilabdával
néhány méterről stb.)

Olyan egyszerű szökdelő- és
dobógyakorlatok elfogadható
technikájának elsajátításáról
van szó,
amelyekre felépülhetnek a
későbbi eredményes
versenyszám technikák.

ATLÉTIKAI
MOZGÁSANYAG

A törzs és lábboltozat
kivételével az erőfejlesztő
edzések kerülendők, mert
minden – a különböző
képességeket fejlesztő –
gyakorlat egyben erőfejlesztő
hatású.
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-

-

-

Futások:
Futóiskola elemek tanulása.
(dzsoggolás, térdemeléses futás,
sarokemeléses futás helyben és
haladással)
Az állórajt tanulása és
gyakorlása.
Álló és térdelőrajttal
rajtversenyek.
Ismerkedés a váltófutással. (Pl:
egykezes váltás járás közben
kézráütéssel.)
A váltóbot átadása és átvétele.
(Pl: járás és lassú futás közben a
bot átadása és átvétele egykezes
váltással.)
Ugrások:
Távolugrás rövid, néhány
lépéses nekifutásból bal, illetve
jobb lábról, elugró zónából.
Távolugrás versenyek néhány
lépéses nekifutásból, bal illetve
jobb lábról, elugró zónából.
Magasugrás helyből és
kilépéssel bal illetve jobb lábról
átlépő technikával.
(Felugrás a magasugrómatraca,
gumiszalagon, magasugrólécen
át.)

Az évfolyam utolsó éves
tanulói távolugrásban,
magasugrásban és kislabdahajításban a mozgások
lényegét sajátítsák el, és azt
tudják alkalmazni is. Tehát
távolugrásban rövid
nekifutásból tudjanak
elugrani, magasugrásban
átlépő technikával tudjanak
kifeszített gumi felett ugrani,
kislabda- hajításban pedig a
hajítómozgás megközelítően
jó végrehajtása a cél. Az egyes
versenyszámokban nincs
számszerű követelmény.
4

Magasugrás néhány lépés
nekifutásból átlépő technikával,
bal illetve jobb lábról. (Felugrás
a magasugrómatracra, átugrás
gumiszalag, illetve
magasugróléc felett.)
Magasugróversenyek bal illetve
jobb lábról átlépő technikával.
Dobások:
Hajítási kísérletek. (Pl:
babzsákkal, kis gumilabdával.)
Hajítások kis gumilabdával
magasan lévő célba. (A távolság
3-4 m.)
Hajítások kis gumilabdával
távolságra, meghatározott
magasság felett.

A végrehajtandó gyakorlatok
mozgás koordinációjának
fejlődése.

475. oldal

A tanulóknak legyen
elképzelésük néhány
versenyszám technikai
végrehajtási módjáról. Ezek a
versenyszámok a következők:
a vágtafutás, a váltófutás, a
távolugrás, a magasugrás, és a
kislabda-hajítás. A
versenyszámokkal való
megismerkedés közepes
jártassági szintet jelentsen.
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Hajítások kislabdával helyből és
néhány lépéses nekifutásból bal,
illetve jobb kézzel.
Kislabda-hajító versenyek
néhánylépés nekifutásból bal,
illetve jobb kézzel.
EGYÉB SPORTÁGAK
ANYAGA

-

-

-

-

Szertorna anyag.
Talaj: forgó mozgások Korlátgyűrű: lengések, fellendülések,
átfordulások Gerenda: járások,
forgások Dobbantó használat
Labdás gyakorlatok. (átadás,
átvétel, vezetés kézzel, lábbal
stb.)
Tevékenységek a szabadban.
(séták, kirándulások, télen:
szánkózás, korcsolyázás.)
Úszás. (Egy úszásnem
megtanulása, úszásjátékok.)
Játékok. (Labdacica gurítással.
Zsinórlabda. Fogyaszó.
Labdarúgás kispályán,
kiskapuval. Zsámolylabda
egyszerűsített kézilabda
szabályokkal.

A végrehajtás
koordinációjának fejlődése.

A különböző sportágak test
gyakorlatainak felhasználása
több célt is szolgálhat.
Egyrészt változatosabbá teszi
a foglalkozásokat, másrészt
felhasználható a különböző
kondicionális és koordinációs
képesség fejlesztésben is. A
testgyakorlatok
alkalmazásakor érvényesüljön
a játékosság és a versengés.
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Évfolyam: II. (10-12 évesek)
Korosztály: Gyermekkorcsoport „A”
Cél
 A korosztály biológiai fejlődésének megfelelő mozgásanyag és terhelés megválasztása,
alkalmazása.
 A mozgatórendszer deformitásainak prevenciója.
 A képességfejlesztés minden területén előtérbe kerül az atlétika mozgásanyaga.
 A kondicionális képességek terén fejlesztési cél: a mozdulat és reakció gyorsaság, a
lokomotorikus gyorsaság, az aerob állóképesség és a gyorserő.
 A koordinációs képességek terén: továbbra is az I. évfolyamban (6-9 évesek)
meghatározott célok magasabb szintű megvalósítását kell elérni.
 Az atlétikai mozgásanyagon túlmenően a gimnasztika mozgásanyagának széles körű
alkalmazása szükséges a képességfejlesztésben.
 A diákolimpiai és a szövetségi versenyeken való részvétel.
 Alapvető szabályismeret elsajátítása.
 Az egyes atlétikai versenyszámok készségszintű elsajátítása: (A korosztálynak megfelelő
versenyképes technika.)
o Távolugrás (guggoló technika).
o Magasugrás (átlépő technika).
o Kislabda hajítás.
o Rövidtávfutás. (aktív talajfogással)
o Gyaloglás.
 További versenyszámok jártasság szintű elsajátítása (A tanulási folyamat megkezdése):
rúdugrás, súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, vágtafutás (térdelő rajt), gátfutás,
váltófutás (egykezes alsó váltás).
 Rendszeres edzéslátogatáshoz szoktatás.
Tananyag
ÁLTALÁNOS
ALAPKÉPZÉS
-

-

-

-

-

Szabadgyakorlati alapformájú
gyakorlatok. (Szakmai
utasítással, vezényléssel
végezve.)
Szabadgyakorlati alapformájú
páros gyakorlatok. (Négyütemű
gyakorlatok vezényléssel.)
Szabadgyakorlati alapformájú
gyakorlatok kéziszerrel. (Pl:
gumilabda, kis tömött labda,
gumikötél gyakorlatok stb.)
Szabadgyakorlati alapformájú
gyakorlatok sportszerek
felhasználásával. (Pl:
négyütemű, pad- és bordásfal
gyakorlatok.)
Gyógytestnevelés
gyakorlatanyaga. (Pl:
tartásjavító, a gerincoszlop
egyensúlyát biztosító, valamint

Követelmény

Megjegyzés

4 – 16 ütemű szabadgyakorlati Fontos a gimnasztikai anyag
alapformájú gyakorlatok
rendszeres alkalmazása.
folyamatos végrehajtása.
Tegyük, a lehetőségekhez
viszonyítva változatossá
felhasználása-kor, mert jellege
miatt nem vonzó a tanulóknak.
Az esetleges egészségügyi
panaszok megelőzésében
meghatározó szerepe van a
gyógytestnevelés
gyakorlatanyagának.
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a lábfej deformitását
ellensúlyozó gyakorlatok.)
Egyensúly gyakorlatok. (Pl:
félrefordított tornapad merevítő
gerendáján járások és
fordulatok.)
GYORSASÁG FEJLESZTÉS

-

-

-

-

-

-

Különböző testhelyzetekből,
jelre indulva rajtversenyek. (Pl:
fekvőtámaszból jelre indulva
rajtverseny futással.)
Különböző testhelyzetből, jelre,
egy másik testhelyzet felvétele.
(Pl: hason-fekvésből jelre gyors
felállás.)
Természetes gyakorlatokkal,
jelre versenyek. (Pl: rajtverseny
„pókjárással”.)
A mozgás koordináció további
Gyors ritmusú haladó
finomítása.
szökdelések. (Pl: rajtverseny
10m bal lábon szökdelve, majd
jobb lábon is.)
Dobások jelre 2 kg-os tömött
labdával. (Pl: guggoló
támaszból jelre, a labda gyors
kilökése két kézzel.)
Játék. (Például: fogók, sor és
váltóversenyek, „Tűz, víz,
repülő stb.)

A
gyorsaságfejlesztésben is
célszerű törekedni a
sokoldalúságra. A gyorsaság
javulását a futás mellett a
szökdelésekkel és a dobások
ilyen hatású alkalmazásával. A
játékos módszerek alkalmazása
továbbra is ajánlott a képesség
fejlesztésben.

SPECIÁLIS ERŐSÍTÉS
-

-

-

-

-

Magas térdemelés helyben és
haladással. (Pl: helyben magas
térdemelés, majd néhány
méteres haladás, aztán újra
helyben magas térdemelés.)
Dzsoggolás helyben és
haladással. (Pl: dzsoggolás,
tapsolással adva az ütemet.)
Hátrafelé futás.
Szökdelés egy, páros és váltott
lábon. (Pl: haladó szökdelés 5x
bal, 5x jobb és 5x páros lábon.)
Galoppszökdelés. (Pl: előre
galoppszökdelés karkörözéssel
összekötve.)
Indián szökdelés. (Pl:
indiánszökdelés váltott karú

A gyakorlatok
végrehajtásának tökéletesítése.
Gyakorlattól függően 5-8
ismétlésszám végrehajtása.

Ez a gyakorlat anyag
közvetlenebb módon segíti az
egyes versenyszámok
technikájának tanulását, illetve
azok eredményesebb
végrehajtását. A gyakorlatok
adjanak lehetőséget a
versenyszámok technikájának
alapszintű megtanulására.
Nincs szó az egy
versenyszámra történő
felkészítésről, érvényesüljön itt
is a sokoldalúság elve.
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lendítéssel.)
Sorozatugrások helyből.
(önállóan és akadályok felett)
Zsámolyra fel és visszaugrások.
(Pl: folyamatos fel és
visszaugrások zsámolyra egy,
illetve páros lábon.)
Lépcsőzés. (Pl: felfutások,
szökdelések alacsony ismétlés
számmal)
Hajítások, lökések állásból,
ülésből tömött labdával. (Pl:
állásban kétkezes lökés.)
Ívképzés és a láb
forgatómunkájának
hangsúlyozása. (Pl: 1 kg-os
tömött labdával kétkezes
hajítás, aláfordulással.)
Versengések. (Pl: célba dobás
kétkezes hajítással tömött
labdával, néhány méterről.)
Játék. (Pl: kidobós, döngető,
„vadászlabda” stb.)
ATLÉTIKAI
MOZÁSANYAG

-

-

-
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Vágta- és váltófutás:
Az állórajt gyakorlása.
A térdelő rajt gyakorlása.
Rajtversenyek álló és
térdelőrajttal.
Repülő futások 30–40 m-en.
Állórajttal vágtafutások 20-30 m- en.
Ritmusfutások 6-8 jelzés felett,
kifutással.
Futóiskolai gyakorlatok
önállóan és jelzések felett,
kifutással is.
Váltófutás: az előző évfolyam
anyagának gyakorlása.
Az egykezes alsó váltás
gyakorlása helyben, lendületes
futással párokban.
Váltóversenyek 50 m-es távon,
több párral is egyszerre.
Gátfutás: A gátvétel és a
gátfutó- ritmus előkészítése.

A korcsoportba tartozó,
legidősebb tanulók:
ismerjék és tudják alkalmazni
a térdelőrajtot,
mindkét lábbal tudjanak futni
40cm-es gyakorlógátakon,
váltófutásban tudjanak
egykezes váltással alapvető
szinten váltani.
távolugrásban, elugrózónából végrehajtott elugrás,
magasugrásban pedig az
átlépő technika javítása a cél.
Kislabda hajításban valósuljon
meg a kidobás előtti
helyzetben, a dobókéz hátul
hagyása.
A követelmények telesítése
nincs számszerű eredményhez
kötve.

A tanulók a lehetőséghez
viszonyítva minél több
versenyszám technikai
alapjaival ismerkedjenek meg.
Ezért egyes versenyszámokban
jussanak el a közepes jártassági
szintig, (vágta- és váltófutás,
gátfutás, gyaloglás,
magasugrás, távolugrás, és
kislabda hajítás.), míg más
versenyszámok esetében elég a
megismerésig foglalkozni
velük (rúdugrás, súlylökés,
diszkoszvetés, gerelyhajítás,
kalapácsvetés.).
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(Pl: egyszerű gátgimnasztikai
gyakorlatok. Talajon
elhelyezett jelzések felett
átfutás három lépéssel bal,
illetve jobb lábbal is. Gátjárás
gyakorlógátak felett bal, illetve
jobb lábbal.)
A gátfutó-ritmus fejlesztése.
(Pl: átfutás 40 cm-es
gyakorlógátak felett szabad
futás közben illetve 3 lépésre
mindkét lábbal.)
Gyaloglás
Ismerkedés a sportgyaloglással. (Pl: járás
különböző hosszúságú és
sebességű lépésekkel. Talajra
húzott egyenes vonalon járás
különböző sebességgel.)
Futás és gyaloglás váltogatása.
(Pl: hosszabb, könnyű iramú
futás váltogatva gyorsabb
tempójú gyaloglással.)
Versengések: (Pl: rövidebb
távon játékos
gyaloglóversenyek. Játékos
gyaloglóváltók.)
Magasugrás:
A felugrás és a lendítés
összekapcsolása. (Pl: haladó
indiánszökdelés hangsúlyozott
karlendítéssel. Sorozatfelugrás
háromlépésenként, érkezés az
ugrólábra.)
Magasugrás átlépő technikával
néhány lépésből. (Ugrások
gumiszalagon, magasugrólécen
át bal, illetve jobb lábról is.)
Magasugró versenyek
meghosszabbított nekifutásból
(6-8 lépés) bal, illetve jobb
lábról.
Távolugrás:
Törekvés a jó ritmusú
elugrásra. (Pl: néhány méteres
magas- térdemelésből kifutás és
elugrás.)
A nekifutás technikájának

480. oldal
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alakítása. (Pl: futás közben
figyelni a helyes törzstartásra,
az emelt fejre.)
Távolugrás elugró-zónából,
rövidebb nekifutásból bal, ill.
jobb lábról.
Távolugróversenyek rövidebb
nekifutásból, elugró-zónából
bal, ill. jobb lábról.
Távolugróversenyek
meghosszabbított nekifutásból
(8-10 lépés), elugró-zónával.
Kislabda hajítás:
Kislabda hajítás helyből bal,
illetve jobb kézzel célba és
távolságra is.
Kislabda hajítás néhány
lépésből, ügyelve a dobókéz
hátul hagyására, kidobás előtt.
Kislabda hajítás könnyű
nekifutásból. (Pl: nekifutásból
„beszökkenés” és kidobás.
Nekifutásból, egy keresztlépés
után kidobás.)
Kislabda hajító versenyek
helyből célba- és távolságra
dobással.
Kislabda hajító versenyek rövid
nekifutásból, egy
keresztlépéssel.
Más versenyszámok
technikája: Rúdugrás: (Pl: a
rúd fogása, tartása, járás, futás
a rúddal. Néhány futólépésből
felugrások léc nélkül és léccel.
Kísérletek rúdugrásra rövid
nekifutásból, érintő magasságú
fogással, majd fokozatos fogás
és nekifutás növelés.)
Súlylökés: (Pl: a golyó fogása,
tartása. Súlylökés helyből bal
illetve jobb kézzel.)
Diszkoszvetés: (Pl: a szer
fogása, tartása, gurítása és
előlengetése. Kísérletek a
helyből diszkoszvetésre bal,
illetve jobb kézzel.)
Gerelyhajítás: (Pl a gerely
tartása és fogása. Gerelyhajítás

Még ennél a korcsoportnál is
nagy jelentőségű a sokoldalú
foglalkoztatás. Fontosságának
egyik jellemzője abban
mutatkozik meg, hogy az
atlétikától eltérő sportágak
anyaga biztosítja a
változatosságot a kondicionális
és koordinációs
képességfejlesztésben, más
oldalról egyéb sportágak, főleg
a játékok, a sportjátékok,
alkalmazása oldja az
egyhangúságot.
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kézzel.) Kalapácsvetés: (Pl:
előlengetés bottal, seprűnyéllel.
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bottal, seprűnyéllel.)
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Egyéb sportágak anyaga:
Torna anyag. (Guruló
átfordulás előre és hátra. Kézen
átfordulás előre, hátra és
oldalra. Tarkóállás. Kézenállási
kísérletek. Szereken végzett
elemek gyakorlása.)
Labdás gyakorlatok.
(Labdavezetés kézzel.
Labdavezetés lábbal.
Labdaátadások és passzolások
helyben és lendületben.
Kapuralövés kézzel kézilabda
kapuba. Kapuralövés lábbal.
Fektetett dobás kosárlabdával.)
Sportjáték. (Egyszerűsített
szabályokkal kézilabda,
kosárlabda és labdarúgás.)
Tevékenységek a szabadban.
(Természetjárás, korcsolyázás,
szánkózás.)
Játék. (Labdacica gurítással,
zsinórlabda, fogyasztó, stb.)
Úszás. (A már elsajátított
úszásnem technikájának
tökéletesítése. Az úszás
teljesítmény növelése. Második
úszásnem elsajátítása.)

482. oldal
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Évfolyam: III. évfolyam
Korosztály: serdülő korcsoport (13-15 évesek)
Cél
 A korosztály biológiai fejlődésének megfelelő mozgásanyag és terhelés megválasztása,
alkalmazása.
 A mozgatórendszer deformitásának prevenciója.
 A képességfejlesztés minden területén előtérbe kerül az atlétika mozgásanyaga.
 A kondicionális képességek terén fejlesztési cél:
a mozdulat és reakció gyorsaság
 lokomotorikus gyorsaság
 az aerob állóképesség
 a gyorserő
 az erő-állóképesség
 A koordinációs képességek terén: az előző évfolyamban meghatározott célok magasabb
képzését kell biztosítani.
 Az atlétikai mozgásanyagon túlmenően a gimnasztika mozgásanyagának széles körű
alkalmazása a képességfejlesztésben.
 A diákolimpiai és szövetségi versenyeken való részvétel. Az alapvető szabályismeretek
elsajátítása.
 A következő versenyszámok alaptechnikájának készségszintű elsajátítása:
 távolugrás (lépőtechnika)
 magasugrás (flop technika)
 rúdugrás
 súlylökés
 diszkoszvetés
 gerelyhajítás
 kalapácsvetés
 gátfutás
 vágtafutás (térdelőrajt)
 Kerülendő a korai specializáció az ízületeket kiemelten terhelő versenyszámokban.
 Sokoldalú, széleskörű technikai képzés és versenyeztetés.
 Rendszeres és következetes munkavégzéshez szoktatás.
Tananyag
ÁLTALÁNOS
ALAPKÉPZÉS
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-
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Szabadgyakorlati alapformájú
gyakorlatok szaknyelvi
utasítással, illetve egyéni
gimnasztikával. (Több
nyolcütemű gyakorlat
alkalmazása.)
Szabadgyakorlati alapformájú
páros gyakorlatok. (Az előző
évfolyamhoz viszonyítva
összetettebb jelleggel.)
Szabadgyakorlati alapformájú
kéziszer gyakorlatok.
(Gumilabda, tömött labda, a 15

Követelmény

Megjegyzés

A növekvő ütem számú
gyakorlatok, javuló
mozgáskoordinációval történő
végrehajtása.

A gimnasztika szerepe, ennél
a korcsoportnál nagyon fontos.
Hasonló a jelentőségük a
gyógytorna gyakorlatoknak is.
Ebben az életkorban kell
kialakítani a pozitív
hozzáállásukat ezzel a
testgyakorlati formával
kapcsolatban is.
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éveseknél kézisúlyzó
gyakorlatok.)
Szabadgyakorlati alapformájú
gyakorlatok sportszerek
felhasználásával. (Négy és
nyolcütemű pad- és bordásfal
gyakorlatok.)
Szabadgyakorlati alapformájú
nyújtó, lazítógyakorlatok.
(nyújtó hatású gimnasztika.)
Gyógytestnevelési gyakorlatok.
(Gerincoszlop egyensúlyát
biztosító, valamint a lábfej
deformitását ellensúlyozó
Ismerkedés a gyorsaság
gyakorlatok.)
fejlesztő gyakorlatok minél
szélesebb tárházával, a
gyakorlatok jártasság szintű
GYORSASÁG
elsajátítása.
FEJLESZTÉS

484. oldal

A gyorsaság fejlesztő
gyakorlatok módszerében a
játékot és a versengést
célszerű felhasználni.

Rajtversenyek nehezített
feltételekkel (pl. dobozok felett
futással, vagy akadály alatt
történő átfutással.)
Rövid (15-25m) távok
teljesítése különböző
futóiskolai gyakorlatokkal (pl.
félmagas térdemeléssel,
jelzések felett futva stb.).
Helyzet változtató feladatok.
Kis mozgás kiterjedésű
szökdelő gyakorlatok (a
végrehajtás sebességére
törekedve).
Hajító, lökő, vető gyakorlatok
kis terheléssel.
ÁLLÓKÉPESSÉG
FEJLESZTÉSE

-

-

-

Tartós, könnyű, egyenletes
futás pályán, vagy terepen kmben, illetve időtartamban
meghatározva. (Az előző
korcsoporthoz viszonyítva
emelkedik a terhelés.)
Tartós, könnyű futás pályán,
vagy terepen, néhány rövidebb
közepes iramú beleerősítéssel.
(Pl: 2 km könnyű futás, közben
3-4x 50m közepes iramban.)
Hosszabb résztáv lefutása

Kizárólag aerob körülmények
között végzett tartós futás 1540 perc időtartamban.

Különbséget kell tenni a
közép- hosszútávfutók és a
többi versenyszám leendő
képviselői között a
felhasználható gyakorlatok
mennyiségében. A 15 éves
közép- hosszútávfutók
minőségben és mennyiségben
többet kell végezniük, ami
majd az atlétikai
mozgásanyagnál fog
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könnyű iramban, közben
hosszabb pihenő. (Pl: 2-3x
500m könnyű tempófutás,
közben hosszabb pihenő.)
Könnyű tempófutások, a
melyeknek a végén
szökdelések következnek. (Pl:
8 x100 m tempófutás, az utolsó
20-25 m-en 10-10 db szökdelés
bal, illetve jobb lábon.)
Enyhe emelkedőre 120-150 mes távok teljesítése koordinált
mozgással (vissza séta) 6-8
ismétléssel.
Szökdelés helyben viszonylag
magas ismétlésszámmal, majd
könnyű futás. (Például:
szökdelés helyben, páros lábon
3x40 db majd 400m könnyű
futás, a két gyakorlat többször
ismételhető.)
Dobások viszonylag magas
ismétlésszámmal, majd könnyű
futás. (Például: párokban
kétkezes lökés tömött labdával:
3x20 db, majd 4x100m
tempófutás.)
ÁLTALÁNOS
ERŐFEJLESZTÉS
A kar és vállöv erősítése
terhelés
nélkül. (Pl: fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás.)
-A kar és a vállöv erősítése
kisebb terheléssel. (Pl: 1-2 kg-os kézisúlyzóval karlendítés
mélytartásból oldalsó
középtartásba. Csak 15
éveseknek: súlyzóval fekvenyomás.)
Törzserősítés a saját testsúly
legyőzésével. (Pl: bordásfalon,
hátsó függésben térdemelés
vízszintesig ill. fej fölé.)
Törzserősítés kisebb
terheléssel. (Pl: hanyattfekvés,
a térd hajlított, talp a talajon, a
kézben egy kis tömött labda
van, a mell előtt, felülések.

485. oldal

megmutatkozni.

15 éves korra
20 db szabályos lebegő-ülés
végrehajtása
hasonfekvésből törzs-karlábemelés 30 másodperc
kitartással
fekvő támaszban 8 db
karhajlítás-nyújtás végrehajtása
mélyguggolásból felugrás: 10
db felugrás teljesítése 20
másodperc alatt

Az egyes versenyszámokra
távlatilag készülő
versenyzőknek végezniük kell
a gyakorlatokat.
A korosztály biológiai
fejlődésének megfelelően a
saját testsúllyal végzett
gyakorlatokat kell előtérbe
helyezni.
A súlyemelő gyakorlatok
alaptechnikáit csak a
megfelelően megerősített törzs
izomzattal rendelkező 15
évesek kezdhetik el tanulni.
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Csak 15 éveseknek: felvétel
súlyzóval és annak
visszahelyezése a talajra.)
A láb erősítése terhelés nélkül.
(Pl: szökdelés helyben páros
lábon 3x, 4-ütemre
félguggolás.)
A láb erősítése terheléssel. (Pl:
Csak a 15 évesek: haladó
szökdelés bal, illetve jobb
lábon, a kézben egy-egy
kézisúlyzóval. Csak a 15
évesek: súlyzóval a vállon, kis
terheléssel félguggolás.)
Köredzések, amelyekben
érvényesül az általános
erősítés. (Létre kell hozni
lehetőleg 4-5 állomást, ahol
általános erősítőgyakorlatokat
lehet végezni.)
SPECIÁLIS ERŐSÍTÉS
Futóiskola:
Haladó magas térdemelés. (Pl:
egy-egy rövidebb szakasz
különböző ritmusú teljesítése:
könnyű, közepes és gyors
ritmussal.)
Futóiskola-változatok. (Pl:
néhány méterenként magas
térdemelés és sarokemelés
váltogatása.)
Keresztező futás. (Keresztező
futás bal, illetve jobb oldalra.)
Háttal-futás. (Előre futásból,
jelre átmenet háttal futásba.)
Szökdelő-iskola:
Haladó szökdelések és azok
változatai. (Pl: szökdelés 10x
páros lábon + 10 db váltott
lábú szökdelés.)
Indián szökdelés. (Pl: indián
szökdelés váltott karú
lendítéssel, az ugrások előre
felfelé irányuljanak.)
Sorozatugrások helyből.
(helyből hármasugrás bal,
illetve jobb lábon.)
Fel és leugrások zsámolyon.
(Pl: szökdelés páros lábon 3x, a
4. ütemre felugrás hajlított

15 éves korra
minimális követelmény:
helyből ötös ugrás váltott
lábon: fiúk: 12,00 m
lányok: 10,50 m

486. oldal

Lehetőleg minden tanuló a
versenyszám irányultságtól
függetlenül, használja a
futóiskola, a szökdelő iskola
és a dobóiskola anyagát. A 15
évesek valamivel többet
végezzenek saját szakáguk
mozgásanyagának erősítő
gyakorlataiból.
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állásba a zsámolyra,
folyamatosan.)
Fel- és leugrások 3 részes
ugrószekrényre. (Pl: páros
lábon folyamatos fel- és
leugrás ugrószekrényre.)
Átugrások zsámolyokon. (Pl:
egyenlő távolságra elhelyezett
zsámolyok felett szökdelés bal,
illetve jobb lábon.)
Lépcsőzés. (Pl: szökdelés
lépcsőn felfelé bal, illetve jobb
lábon.)
Dobóiskola:
Különböző testhelyzetben
lökések, vetések, hajítások
tömött labdával. (A tömött
labda súlya 3-4 kg.)
Súlygolyóval különböző
dobások. (Pl: kétkezes alsó
dobás előre 3 kg-os
súlygolyóval.)
Forgatás, ívképzés és dobás
tömött labdával. (Pl: 2 kg-os
tömött labdával helyből,
vetőmozdulattal dobás, bal
illetve jobb kézzel is.)
Célba dobások tömött labdával.
(Pl: célba dobás 2 kg-os tömött
labdával bal, jobb illetve két
kézzel a 3-4 m-re elhelyezett
célra.)

Tananyag
ATLÉTIKAI
MOZGÁSANYAG

Követelmény

Megjegyzés

Vágta- és váltófutás:
Az álló- és a térdelőrajt
gyakorlása.
Álló- és térdelőrajttal
rajtversenyek. (Az előző
évfolyamhoz viszonyítva
megnövelt távon.)
Koordináló, submaximális
futások.
Repülő és fokozó futások 50-80
m-en, az előző évfolyamathoz
viszonyítva, növekvő
ismétlésszámmal.
-

13 – 14 évesek

A lehetőséghez viszonyulva,
minél több versenyszám
alapjaival ismerkedjenek meg
a tanulók. A 15 évesekre is
érvényes a sokféle technikai
képzés, de ők már többet
foglalkozhatnak a számukra
legeredményesebbnek látszó
versenyszámmal.

Alapvető követelmény hogy
lehetőleg egy-egy futó, ugró
valamint dobóversenyszámban
valamennyi tanuló legalább
közepes jártassági szintet érjen
el. A többi versenyszámban
minimális jártassággal
rendelkezzen. A célkitűzést a
következő versenyszámokban
javasolható teljesíteni:
váltófutásban egykezes

Az oktatás során törekedjünk a
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Gyorsfutás 40-80m-en,
speciális lépéshossz,
lépésfrekvencia
alakítása.
Váltófutás, az indulójel
alkalmazása. (Például: a
csoport elhelyezkedik egy
vonalon, ha a feléjük gurított
labda elér egy jelzést, - kb. 8m– valamennyien elindulnak.
Vagy: az egykezes váltás
gyakorlása indulójellel közép
iramú és lendületes futásból.)
A 4x100 m-es váltó lefutása a
versenyfeltételeknek
megfelelően.
Gátfutás:
A gátvétel és a jó gátfutó ritmus
további fejlesztése. (Pl:
egyszerű és összetett
gátgimnasztika. Vagy:
gyakorlógátak, 40-60 cm felett
átfutás három lépéssel,
fokozatosan növelt gátközzel.)
A rövidtávú gátfutás
kialakítása. (Pl: ráfutás a
korosztály követelményeinek
megfelelő magasságú 2-3 db
gátra, kezdetben csökkentett
gátközzel, majd fokozatosan
növelve azt.)
Az első gátra történő ráfutás
kialakítása. (Pl: álló és
térdelőrajttal ráfutás az első
gátra, kezdetben a korosztály
követelményeinél alacsonyabb
gátra.)
Versenyszerű ráfutás 1-5 gátra,
egyedül vagy társakkal.
A 300 m-es gátfutás
előkészítése. (Pl: egyenes
irányban egymástól 15-20 m-re
elhelyezett gyakorlógátak felett
átfutás, majd a korosztály
követelményeinek megfelelő
magasságú gátakon, bal, illetve
jobb lábbal is.)
A 300 m-es gátfutás
kialakítása. (Pl: pályán. 300 mes gátfutás feltételeinek
megfelelően 35 m- re 2-3 db

technikával, indulójel
alkalmazásával tudjanak
váltani,
távolugrásban a fokozatosan
meghosszabbított nekifutásból
jó ritmusú elugrással, lépő
technikával képesek legyenek
ugrani,
gerelyhajításban a szer
lekészítését és dobóterpeszből
elfogadható kidobást legyenek
képesek végrehajtani.
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széles körű futótechnikai
képzésre.

Törekedjünk a gátfutáshoz
szükséges speciális izületi
lazaság megteremtésére és a
gátközi futás dinamikájának
kialakítására.

15 évesek
A fent említett elvárásokon túl
a 15 évesek sokoldalú
képzésének eredményessége
abban mérhető, hogy minél
több számban rendelkeznek a
korosztálytól elvárható
versenyképes technikával.

Törekedjünk arra, hogy a
gátvétel folyamatos,
gördülékeny futásból történjen.
Ennek érdekében a gáttávolság
a versenyző lépéshosszának
megfelelően alakítható illetve
ki kell alakítani mindkét lábbal
a biztos gátvétel technikáját.
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gyakorlógát, majd a
versenyfeltételeknek megfelelő
gátak felett átfutás. Vagy: álló,
illetve térdelőrajttal ráfutás a
300 m-es gát 1., majd az 1-2
gátjára.)
Versenyszerű feltételekkel
ráfutás 3-5 gátra a 300 m-es
gáton.
Közép –hosszútávfutás:
Elsődleges szempont az aerob
állóképesség fejlesztése. (Pl:
hosszú, egyenletes futás
könnyű, vagy közepes iramban,
km-ben, illetve időtartamban
meghatározva. Vagy fartlek
jellegű futás alkalmazása, főleg
15 éveseknél.)
Résztávos futások alkalmazása.
(Rövidebb résztávok hossza:
100m, 200m, a közepeseké
300- 400m, a hosszabb
résztávoké pedig 5001000mm.)
A futómozgás gazdaságossága
érdekében submaximális
koordináló futások végeztetése.
(80-100m)
Akadályfutás:
Az akadályvétel technikájának
kialakítása a gátiskolán
keresztül. (Pl: könnyű futás
közben az ellépő és a lendítőláb
iskolázása, valamint átfutás
76,2 cm.es, 84 cm-es és 91,4
cm-es gátakon.)
Akadályra történő ráfutás. (Pl:
könnyű futásból, az egymástól
40- 70 cm-re elhelyezett
akadályokon átfutás, bal, illetve
jobb lábbal történő
akadályvétellel is.)
Az aerob állóképesség
fejlesztése. (Pl: 30-50 perces
futások terepen)
Az aerob állóképesség
fejlesztése. (Pl: közepes
hosszúságú – 300-400m –
illetve hosszabb – 500-800m –

20-50 perces futások
teljesítése terepen.
Aerob tartományban végzett
szakaszos edzés teljesítése
1500- 3500m távon.
Kerülendő a hipoxiás edzés
alkalmazása!

Akadályokkal ellátott
szakaszos résztávok lefutása
1200-2500m távon.
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A képzés során az aerob
kapacitás fejlesztésén
túlmenően törekedjünk a
futótechnikai képzésre, a törzs
és láb izomzatának dinamikus
erőfejlesztésére, valamint a
hajlékonyság és lazaság
fenntartására.

A vizesárok vételének
iskolázáskor csak az árok
mellé ugorva gyakoroltassunk,
megvédve a bokaszalagok idő
előtti elhasználódást.
A szakaszos edzések futásakor

gerendát és vizesárkot is
gyakoroltassunk egyszerre.
Kezdetben pihent, később
fáradt állapotban is.
A terepen történő futások igen
kedvező fizikai és pszichikai
hatást váltanak ki.
A lefutott résztáv irama csak
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sík- résztávok futása.)
Résztávok akadályokkal történő
teljesítése. (Pl: közepes
hosszúságú résztávok futása
először 2-3 db alacsony gáttal,
majd 91,4 cm-es gáttal, azután
2-3 akadállyal.)
Akadály vétel technikájának
gyakorlása (pl: 200m lefutása 2
gerenda – 1 vizesárok vétellel.
Kezdetben pihenten, később
fáradt állapotban is.)
Gyaloglás:
A gyalogló-technika javítása.
(Pl: könnyű-futás váltogatva
gyors sietéssel. Vagy: könnyű
iramú gyaloglás rövidebb
távon, figyelve a technikára.
Vagy rövidebb távon a lassú
sétától fokozatosan eljutni a
gyors ritmusú gyaloglásig.)
- Gyaloglóedzések. (Pl:
rövidebb gyalogló résztávok
közepes iramban, kevés
pihenővel, a résztávok hossza:
200-400m. Vagy: hosszabb
résztávok gyaloglása nyugodt
tempóban, a résztávok hossza:
1000m-2000m, ügyelve a jó
technikai végrehajtásra. Vagy:
hosszabb táv gyaloglása
közepes iramban.)
60-100m-es távokon gyalogló
iskola végzése (pl. kül.
Kartartásokkal, hangsúlyozott
csípő forgatással, keresztbe
lépéssel stb.)
Játékos gyalogló versenyek
Magasugrás:
Az átlépő technika mellet,
elkezdődik a flop technikával
való ismerkedés is. (Főleg a 15
évesek.)
A nekifutás íven történő
végrehajtása.
A lendítés és felugrás
összekapcsolása. (Például: íven
futásból magasugrás átlépő
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mérsékelten legyen erősebb
mint a versenytávon történő
futás irama.
A vizesárok vételének
gyakorlásakor csak az árok
mellé ugorva gyakoroltassunk,
megvédve ezzel a boka
szalagok idő előtt történő
elhasználódását.
Kezdetben a sebességtől
független, szabályos technika
kialakítása a cél.
A technika tökéletesedével nő
a teljesíteni képes táv hossza
és sebessége.

Törekedjünk a lendítés
– felugrás dinamikai
összhangjának
megteremtésére. Fontos, hogy
az izületek, a támasz és
vállsíkot összekötő egyenesre
essenek.
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technikával. Vagy: köríven
haladva, könnyű futásból
háromlépésenként felugrás,
érkezés az ugrólábra.)
Flop technika légmunkájának
kialakítása. (Pl: helyből, háttal
a magasugrómatracnak, páros
lábról hátra felfelé felugrás a
matracra, gumiszalag és
magasugrólécen át is.)
Magasugróversenyek átlépő
technikával, a 15 éveseknek
flop technikával is.
Távolugrás:
A teljes távolugró nekifutás
fokozatos kialakítása.
Távolugrás rövid nekifutásból,
lépő technikával, gerendáról
elugorva, bal illetve jobb lábról
is.
A lépő távolugró technika
gyakoroltatása emelt elugró
helyről.
Az utolsó lendítő lábas lépés
helyes kivitelezése (súlypont
függőleges vetületében történő
telitalpas talajfogásra oktatás.)
-A kar és a láblendítés
összekapcsolása elugráskor.
(Pl: néhány lépéses
nekifutásból elugrás, figyelve a
gyors, megállított térd és
karlendítésre.)
Távolugróversenyek rövid
nekifutásból, bal illetve jobb
lábról, valamint hosszabb
nekifutásból.
Rúdugrás:
A rúd tartása és fogása., függés
a rúdon. (Pl: járás, lassú futás
és futás közben a rúd fogása és
hordása, ill. átlendülések a
rúddal.)
A letűzés tanulása. (Pl: letűzés
homokba, majd kilépésből,
járásból és néhány lépés
nekifutásból az
ugrószekrénybe.)

Az oktatás során törekedjünk
az elrugaszkodás hosszú úton
történő erőközlésére. Az
elugró láb teljes izületi
kinyúlására (csípő, térd, boka).
A lendítés során a térd és
karok határozott megállítására.

A teljes gyakorlat végzése, a
növekvő magasságok
legyőzése rendkívüli
motivációt jelent a gyerekek
számára.
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Talajon érintő magasságú
fogással sorozat felugrások.
Ugrás gyakorlása (érintő
magasságú fogásból kiindulva,
fokozatosan növelt
fogásmagasággal és a nekifutás
lépéshosszának növelésével.)
Versenygyakorlatok.
(fokozatosan növelt
feltételekkel.)
Súlylökés:
A súlylökés technikai alapjai.
(A golyó fogása, tartása és a
felállás.)
Helyből súlylökés és a kar lökő
mozgása. (Például: súlylökés
helyből bal, illetve jobb kézzel,
lefelé 1-1,5 m- re a talajra.)
Helyből súlylökésbe
bekapcsolódó lábmunka.
(Például: oldalterpeszben
felugrások, dinamikus páros
lábbal emelés közben csípő
forgatás dobás irányba,
kilökéssel összekötni a
mozgást.)
Oldalfelállásból becsúszás és
páros lábas talajfogás.
Félháttal felállásból lökések.
(Például: becsúszások
gyakorlása kilökés nélkül, majd
kilökéssel.)
Súlylökő versenyek helyből
bal, illetve jobb kézzel.
Súlylökő versenyek fél háttal
felállásból becsúszással.
Diszkoszvetés:
A diszkoszvetés alapjainak
elsajátítása. (A szer fogása,
tartása, az előlengetés
mozgása.)
- A szer megfelelő kiengedése.
(Például: talajon, a szer élén
történő
egyenes irányú gurítása.
Vízszintes előlengetés után a
diszkosz lapos, csúsztatott
kiengedése.)
Diszkoszvetés helyből.
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Az oktatás során törekedjünk a
becsúszást követő páros lábas
talajfogásra, majd a két lábbal
történő emelésre.

A forgásba indulás oktatásánál
ügyeljünk arra, hogy a mozgás
dinamikáját a két láb
izommunkája eredményezze,
megelőzve a karok és vállöv

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
-

-

-

-

-

-

-

Pördülettel történő
diszkoszvetés tanulásának
elkezdése. (Például: talajra
húzott vonalon haladva
szökkenés az egyik lábról a
másikra 180o-os fordulattal,
először szer nélkül, majd
szerrel is.)
A forgásba indulás oktatása (pl.
a két láb ellentétes irányú
erőközlése a talajjal, 360 fokos
fordulatok kiinduló helyzetbe
visszaérkezve.)
Fél háttal felállásból pördülettel
végrehajtott diszkoszvetés.
Diszkoszvető versenyek
helyből bal, illetve jobb kézzel.
Diszkoszvető versenyek fél
háttal felállásból, pördülettel.
Gerelyhajítás:
-A gerely fogásának és
tartásának, hordásának
oktatása. (Helyben, járás- futás
közben.)
A szer lekészítése. (Például:
járás és lassú futás közben
ismételt lekészítések.)
A beugrás (impulzus lépés)
oktatása (pl. járás közben dobó
terpeszbe érkezés, könnyű
futásból dinamikus
elrugaszkodások, erőteljes
térdlendítéssel keresztbe
dobóterpeszbe érkezés.)
Az ívhelyzet oktatása (pl.dobó
terpeszben lekészített gerellyel
aláforgatások, befelé-lefelé
forgatott térddel, majd ebből
ívesen kivezetett kidobás.)
A kidobás végrehajtása.
(Gerelyhajítás helyből bal,
illetve jobb kézzel. Járás
közben gerelyhajítás bal, illetve
jobb kézzel, „szurkálás”.)
Nekifutás alapvető formájának
kialakítása. (Például: könnyű
futás,
kissé süllyesztett súlyponttal, a
talp szinte teljesen érintkezik a
talajjal, szer nélkül és szerrel
is.)
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lendület szerző munkáját.

Az oktatás során törekedjünk a
laza, pontos végrehajtásra, a
támasz láb mihamarabbi feszes
talajra kerülésére, valamint az
ívhelyzet kialakítására.
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Gerelyhajító versenyek rövid
nekifutásból.
Kalapácsvetés:
A szer fogásának megtanulása.
Az előlengetés elsajátítása.
(Például: felállás és előlengetés
homokzsákkal, majd
kalapáccsal.)
A kalapácsvető forgás
kialakítása. (Például: párokban,
nyújtott karral kézfogás,
oldalszökdeléssel forgás körbe.
Különféle eszközzel forgás a
test hossztengelye körül: bottal,
seprűvel stb.
Ugyanez a gyakorlat sarok- talp
talajfogással.)
A kalapácsvető forgás
tökéletesítése. (Például:
valamilyen tárggyal, bot,
homokzsák stb., majd
kalapáccsal topogó forgás.
Később topogva forgásból
átmenet sarok- talpforgásba.)
A forgás és a kidobás
összekapcsolása. (Például: egy
előlengetés, egy forgás
valamilyen szerrel, majd
kalapáccsal is.)
Két forgásból a kalapács
kidobása.
Kalapácsvető versenyek egy
forgásból.
Kalapácsvető versenyek két
forgásból végrehajtott dobással.
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Az oktatás során törekedjünk a
lábak aktív forgató
mozgásának és a kalapács
helyes mélypontjának
kialakítására.

EGYÉB SPORTÁGAK
ANYAGA
-

-

Torna anyag. (Gurulóátfordulás
előre és hátra. Két
gurulóátfordulás között felugrás
és félfordulat. Repülőgurulóátfordulás. Kézenállási
kísérletek. Gyűrű lefüggés,
lebegő függés.)
Labdás gyakorlatok.
(Labdavezetés kézzel.
Labdavezetés lábbal. Kapura
lövés kézilabdával, kézzel.
Kapura lövés lábbal. Egykezes

Ezen testgyakorlatok- nak
kettős a szerepük. Egyrészt a
sokoldalú felkészítést
szolgálják, másrészt pedig a
monotón munkát változatossá
teszik. Ebben a testnevelési,
illetve a sportjátékoknak nagy
a szerepük.
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fektetett dobás kosárlabdában.)
Sportjátékok. (Kézilabda-,
kosárlabda-, labdarúgás játék
egyszerűsített szabályokkal.)
Tevékenységek a szabadban.
(Túrázás, tájékozódási futás,
télen: korcsolyázás.)
Úszás. (Egy úszásnem
tökéletesítése. Az úszás
teljesítmény növelése.)
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IV.2 BIRKÓZÁS
Évfolyam: 1-2.
Korosztály: gyermek, 6-8 év
Cél: A sportolás, nevezetesen a birkózás megszerettetése
 A rendszeres, folyamatos edzések utáni igény kialakítása
 A fegyelem, figyelem képességének fejlesztése
 Alkalmasság megállapítása
 A birkózás alapvető szabályának ismertetése
 A sportolói magatartás – életvitel kialakítása
 Az alaptechnikák elemeinek rávezető mozgásainak ismertetése
 Az alapvető általános képességfejlesztő mozgások megismerése
 A kiegészítő alapsportágak legelemibb mozgásainak játékelemeinek megtanítása,
megszerettetése
 A küzdősportok ABC-jének tanítása
 Az esések, gördülések elsajátítása
Tananyag
-Az ókori mitológiai birkózó
korokról tartott regélés.
Héraklész, Milon, magyar
vonatkozásban Botond monda

Követelmény

-Játékos versengések –
fogójátékok. Váltóversenyek,
mozgásutánzó gyakorlatokkal
(pók, rák, medvejárás)

-Értsék, élvezzék a játékos
versengést. Tudjanak örülni az
egyéni és csapatsikereknek,
győzelmeknek.

-Az edzés közbeni egyéni és
szelektív dicséret és jutalmazás
eszközének megfelelő
alkalmazása

-Érezzék a fegyelmezett
edzésvégzés fontosságát.
Akarjanak magatartásukkal is
versengeni, kiválni a többi
közül. Tudják kezelni a sikert,
de a kudarcot is.

-Bemutató birkózással és ehhez
kapcsolva az életkornak és a
felfogó-képességnek megfelelő
szóbeli ismertetés a birkózásról

-A legegyszerűbb
birkózófogások tanítása,
gyakorlása.

-A felkészítése útmutatóban
szereplő birkózótechnikákat
rendszeres időközönként
bemutatás után megfelelően –
kiválóan, megfelelő
színvonalon tudják bemutatni.

Megjegyzés

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

-A speciális birkózómozgások
gyakorlása (hídgyakorlatok)

Testnevelési játékok
-Fogójátékok
-Sor-, és váltóversenyek
- Természetes gyakorlatok:
Járás, futás: kúszás-mászás,
különféle tárgyakon végzett
helyváltoztatások, játékos
küzdelmek (páros)
-Utánzó játékos
helyváltoztatások. Társas
gyakorlatok
Kiegészítő mozgásanyag
- Úszás
- Atlétika: - futás
- ugrás
- dobás
Sportjátékok
- Különféle labdajátékok
- Tornagyakorlatok
tanítása, gyakorlása.
-A speciális birkózómozgások
gyakorlása (hídgyakorlatok)

-A gyermek sportoló kéz
segítségével tudjon hidalni
legalább 20”. Tudni kell
tornászhídba feltolva a hidat
megtartani. Hídból kéz
segítségével ki és vissza kell
fordulni. Értékelés:
megfelelt, kiválóan megfelelt.

- Tevékeny, aktív részvétel.
-A sokoldalú mozgások
koordinált, korosztályoknak
megfelelő végrehajtása.
-A páros küzdelmekben
mutatott aktivitás.

-Az utánzó gyakorlatok
végrehajtásánál az ügyes
mozgás

-Heti 2 órában – az úszás
elsajátítása
-60-100 m-en „gyors”,
lendületes futás.
-Tudjon dobbantva
elrugaszkodni
- Tudjon mindkét karral dobni
kislabdával, gumilabdával
célba dobni.
-Futball – mini pályán. Mini
kosárlabda
-Talajon: guruló átfordulás
előre-hátra, tarkóállás
Bordásfal: fel-, lemászás, hátsó
függeszkedés, lábemelés
Mászás: rúdon
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Évfolyam: 3-4.
Korosztály: gyermek, 8-10 év
Cél:
 A sportolás iránti igény megszilárdítása
 A rendszeres, folyamatos edzések korosztálynak megfelelő terhelését tudják elviselni
és igényeljék, várják a birkózófoglalkozásokat
 A számukra tartandó 60-70 perces edzés ideje alatt a fegyelem és az oktatás közbeni
figyelem a sérülésveszélyek elkerülése végett is magas színvonalú kell, hogy legyen,
különben nem lehet hatékonyan dolgozni
 A grundbirkózás és a gyermekbirkózás (szabadfogás) szabályainak ismertetése megtanítása
 A higiénia, a tisztálkodás, az öltözködés rendjének elsajátítása
 Az öntudatos sportolói életvitel szerinti viselkedés elsajátítása (az edző – pedagógus
személyes példamutatása révén)
 A grundbirkózás technikai elemeinek elsajátítása
 Az egyszerű, mindkét fogásnem alaptechnikai elemeinek elsajátítása
 A speciális birkózó előkészítő gyakorlatok elsajátítása
 A sokoldalú fizikai képességek játékos formában történő fejlesztése
 Más sportágak kiegészítő mozgásanyagának felhasználásával képességfejlesztések
rendszeres alkalmazása
 Évi legalább 3 alkalommal fizikai képességfelmérés elvégzése
 A versenyeztetés (grundbirkózás) megkezdése
 A teljesítményre való törekvés igényének kialakítása
 Személyiségvonások fejlesztése: a nehézségek, a fáradtság, a fájdalom leküzdése. A
kitartás, a szorgalom fejlesztése. A monotónia-tűrés fejlesztése
Tananyag
Követelmény
- Történetek ismertetése olimpiai,
világbajnok birkózóink
pályafutásáról
- Ismerjék és tudatosan
- A grundbirkózás versenyszerű
alkalmazzák a grundbirkózás
gyakorlása
technikai és taktikai elemeit
- Technikai képzés kötött-,
szabadfogás és grundbirkózás
egyszerű alaptechnikáinak
gyakorlása

- Az egyszerű fogás-előkészítők
gyakorlása, elsajátítása

- Mindkét fogásnemben (állás és
lenti helyzetben) a tanult
technikai elemeket
törekedjenek dinamikus
sztereotípiák szintjére felhozni.
- Karberántások, karelvezetések,
fejelvezetések, fordított
karlezárásból léptetések (tolás,
húzás) pontos elsajátítására
törekedjenek.

- A testnevelési játékok
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Testnevelési játékok
sokoldalú alkalmazásával az
- Futójátékok (különféle
általános fizikai képességek, a
testhelyzetekből
koordinált mozgás fejlesztése
való rajt, sprint)
kiemelt fontosságú
- Fogójátékok eszközök
segítségével
- Küzdőjátékok: egyéni
küzdelmek
- párokban, csapatküzdelmek
- Természetes gyakorlatok: járás,
futás nehezítve valamely végtag
fogásával, szökdelve.
- Utánzó játékos
helyváltoztatások. Ezeket
gyakoroltassuk versengve, de
- hátrafelé és oldalirányba történő - A más sportágak kiegészítő
- haladással is.
mozgásanyagát sajátítsák el és
- Társas páros gyakorlatok
mindegyik sportágban
átlagosan megfelelő szint
- Kiegészítő mozgásanyag
elérése alapvető követelmény.
- Úszás: gyors, mell, hát
A kiegészítő mozgásanyaggal a
- Atlétika: futások, ugrások,
monotóniát is megtörjük,
dobások
ugyanakkor a kreativitás
- Sportjátékok: amerikai foci,
kialakításához kiemelt
rögbi, télen
fontosságú
- jéghoki
- Ugrálókötelezés
- Tornagyakorlatok: talajon az
akkrobatika alapjai
- Tudjanak minden irányban
dinamikusan forogni, vetődni.
- Hídgyakorlatok
Tudjanak kéz segítsége nélkül
- Egyéni
legalább egy percig
- Páros hídgyakorlatok
magashídba hidalni. A társas
hídgyakorlatokkal az ellenfél
hídjának rögzítését, tusolását
tudatosan alkalmazzák.
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500. oldal

Évfolyam: 5-6.
Korosztály: diák 11-12 év
Cél:
 A korosztályos birkózó versenyekre való alkalmasság elérése
 A 70-80 perces edzéseken való hatékony, fegyelmezett, koncentrált munkavégzésre
való alkalmasság kialakítása.
 A győzni akarás, a versenyzés igényének magas szintű fejlesztése, de a fair
play szellemében történő nevelés igényével.
 Figyelembe véve, hogy ebben a korban kezdődik a mozgástanulás legkedvezőbb
időszaka, sokoldalú, más sportágak mozgásainak integrálásával a magas szintű
ügyesség elérése.
 Mindkét fogásnem alaptechnika skálájának bővítése, pontos, precíz, tökéletes
végrehajtása.
 A fogások előkészítésének, végrehajtásának és befejezésének fejlesztése.
 A birkózás taktikai elemeinek ismertetése, a taktikus birkózás fejlesztése.
 A képességfejlesztések játékos - testnevelési játékok formába történő fejlesztése.
 A kiegészítő mozgások – más sportágak gyakorlása, fejlesztése (úszás, atlétika,
torna).
 A speciális birkózó gyakorlatok (hídgyakorlatok) sokoldalú végrehajtásával a
birkózó híd erősítése.
 A kondicionális képességek rendszeres folyamatos fejlesztése (gyorsaság, erőkorosztálynak megfelelő állóképesség).
 A koordinációs képességek – a hajlékonyság, lazaság fejlesztése.
 Versenyeztetés
Tananyag
Követelmény
- A birkózás versenyszabályainak - Ismerjék a versenybirkózás
ismertetése
célját, a győzelmek közti
- Szituációs küzdelmek
különbséget, tus - technikai tus,
alkalmazása, taktikai feladatok
pontozásos győzelem. Tudjanak
(támadó taktika) megoldása
egy kiinduló helyzetből
taktikusan több fogást is
végrehajtani. Tudjanak aktívan
minimális kockázatvállalással
szoros küzdelemben vezetést
megtartani és növelni is.
- Tudjanak iramban egységnyi
időre gyors dobásokat
- A heti mikrociklusban (az éves végrehajtani sorozatokban is.
felkészülés bármely
Tudjanak 12 perces futást
szakaszában) heti egy-két
COOPER teszt legalább 2500alkalommal maximális
2900 m-ig teljesíteni.
edzésterhelést kell biztosítani.
- Képesek legyenek apró
sérülések (zúzódás-, húzódás
stb.) esetén is teljes értékű
- Olimpiai-, világ- és Európaküzdelemre. Tudják elviselni az
bajnokok nagy küzdelmekben
esetleges bírói tévedés esetén
kivívott győzelmeinek
való vereséget. Szoros
elmesélése
küzdelemben szívből
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- Koordinációs képességek
fejlesztése
- -Kinesztetikus differenciális
képesség fejlesztése
- -Térbeli tájékozódó képesség
fejlesztése (akrobatikával
ugrások)
- Egyensúlyozó képesség
fejlesztése
- Ritmusképesség fejlesztése
- Technikák tanulása kötött- és
szabadfogásban állásból és lenti
helyzetből alaptechnikák
variációinak bővítése
- pl.: csípődobás: nyakfogással,
derékfogással,
- hónaljfogásból: fordított csípő,
karos csípő,
- lenti helyzetből: karfelszedés
könyökhajlatból karzárással
átdöntés, átfordítás, felfordítás.
- Az alaptechnikai dobásokat,
fogásokat előkészítésből (ha
dobás) nagy ízben és a végén
hídlezárással tust kialakítva kell
gyakoroltatni. Ismerjék és úgy
hajtsák végre a fogásokat, hogy
a testtartás a dobáshoz
szükséges izomcsoportok
megfelelő helyzete biztosítsa a
sikeres végrehajtást.
- A taktikus birkózásra nevelés

gratuláljanak a győztes
ellenfélnek. Maximálisan teljes
összképességeiket mozgósítva
küzdjenek a győzelem
megszerzéséért.
- Tudjanak bekötött szemmel
bekapaszkodásból birkózni.
Tudjanak pl. tarkóállásból csak
lábbal küzdve a küzdőtárssal
birkózni
- Tudjanak birkózó szőnyegen
különféle ugrásokat szaltó
előre, cigánykerékből hátraszaltó, hátra- flikkeket.
Tudjanak egyensúlyozva
végighaladni, pl. alacsony
gerendán úgy, hogy a társ
próbálja kibillenteni – lelökni
(nem teljes erővel). Tudjanak
futásban technikák dobásainál
egyenletes ritmusban edzeni.
- Tudjanak egy alaptechnikai
fogást több előkészítésből,
mozgásból, rámozdításból,
billentéssel végrehajtani.
- Egy dobást minél több
variációban tökéletesen
végrehajtani.
- Tudjanak tökéletes végrehajtott
dobásokat, fogásokat úgy
végrehajtani, hogy a végén
kétvállra kerüljön az ellenfél.
Legyenek tisztában a
biomechanika
törvényszerűségeivel, mert csak
így lehet tiszta és hatékony a
fogások végrehajtása.
- Tudjanak felemelt fejjel
rogyasztott lábakkal
folyamatosan aktív
támadásokat, fogáskereséseket
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- Edzésen gyakoroljanak
különféle kialakított
helyzetekből (pl.: keresztfogás,
hónaljfogás, fordított
karlezárás)
- Szőnyegszélén történő
fogásindításokat rendszeresen
gyakorolják.
- Gyakorolják a mérkőzésen
előforduló kötelező
bekapaszkodásokat és ennek a
helyzetnek az eredményes
befejezését.
- Versenyeken kapjanak
célfeladatokat, pl. csak egy
kiinduló helyzetből,
előkészítésből történjen
- Képességfejlesztés testnevelési
játékok
- bevonásával:
- -- futójátékok
- -- fogójátékok
- -- mozgásutánzó gyakorlatok
- -- társas gyakorlatok
- -- sor- és váltóversenyek
- -- küzdőjátékok
- A testnevelési játékokat
rendszeres alkalmazásával
játékosan a monotóniát
megtörve hangulatjavítóként
alkalmazzuk.
-

létrehozni.
- Tudjanak eredményesen
fogásokat végrehajtani
különféle előkészítésekből
versenyszituációban.
- A szőnyegszélén, zónában és a
szőnyeg közepén
bekapaszkodásból pontokat érő
akciókat tudjanak végrehajtani.
Az erre kijelölt célversenyen a
megadott taktikai célfeladatokat
minél eredményesebben hajtsák
végre.
- Törekedjenek a futójátékok
célfeladatait a
legtökéletesebben végrehajtani.
- A fogójátékoknál a lehető
legnagyobb iramra
törekedjenek.
- A mozgásutánzó gyakorlatok
koordináció javító hatása révén
a tökéletes dinamikus
végrehajtás a célfeladat.
- A társas gyakorlatok
végrehajtása során követelmény
a dinamikus irányváltás, a
biztos egyensúlyi helyzetbe
kerülés. Követelmény a páros
együttesen végrehajtott
gyakorlatok során a lehető
legkoordináltabb mozgás
végrehajtása.
- A sor és váltóversenyek
alkalmazásának rövidtávú
különféle futás, mozgásutánzó
gyakorlatokat a legnagyobb
erőbedobással hajtsák végre.
Küzdőképesség fejlődjön,
csapatszellem, kohézió elérése.
A küzdőjátékok rendszeres
alkalmazásával a versenyen
való
- küzdeni tudás szintje
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növekedjen. Csökkenjen a
- Kiegészítő mozgások Atlétika:
statikus és dinamikus mozgások
- Futás Ugrás Dobás
között eltelt idő.
- Atlétika: COOPER teszt
futásnál 2600-3000 m-es táv
teljesítése. Tudjanak 400 m-es
távon sorozatban megfelelő
- Tornagyakorlatok:
futamokkal 80-100 mp szintidő
- Talaj
alatt teljesíteni.
- Korlát
- Tudjanak helyből távolugrásnál
- Nyújtó
170-200 m teljesíteni.
- Bordásfal
- Kis medicin (2-3 km) labdával
- Szekrényugrás
különféle helyzetekből 4-8 m
- Mászások
közötti dobásokat produkálni
(testsúlyt figyelembe véve).
- Tornagyakorlatok:
- Talaj: nekifutásból nagy ívű
szaltókat jó tartással ugorjanak.
- Korláton: saslengés előre 10-20
között, saslengés hátra 5-10
között
- Nyújtón: folyamatos lengés
függeszkedésből, hátrakelepbe
fellendülés. Húzódás 10-20szor.
- Sportjátékok: Kosárlabda
Kispályás foci Fejelős
- Bordásfal: tudjanak
labdajáték
függeszkedni 10-30 mp.,
- Pókfoci (kis medicin labdával)
szemben tudjanak húzódásokat
végrehajtani 4-6 db. Tudjanak
- Speciális előkészítő gyakorlatok hátsó függésből nyújtott lábbal
lábemeléseket végrehajtani 8- Fejtámasz
16-szor
- Hídba vetődés felhidalás
- Hidalásból kifordulás jobbrabalra
- Karok a háton és minden
irányban tudjon fejtámasz
közben mozogni a fej és tudjon
gördülni a vállakon át jobbra- Hídba vetődés és vissza
balra.
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- Hídban forgás
- Hídba esés kéz segítségével
(támasz)

- Tornászhídban forgás

-Tornászhídban oda- és
visszavetődés

Kondicionális képességek
fejlesztése:

- Fejtámaszból magas hídba
tudjon úgy átvetődni, hogy a
karok legyenek rázárva a
mellkasra.
- Tudjanak magas hídból páros
karral a mellkasra zárva
fejtámaszba fordulni és vissza
hídba, majd a másik oldalra
kifordulni. Mindezt
folyamatosan és tökéletes
tartással
- Hídból tudjanak tökéletes
mellkasra zárt karokkal
átvetődni mindkét lábat
egyszerre lendítve.
- Hídban tudjanak mellkasra zárt
karokkal forogni mindkét
irányban úgy, hogy
visszafordulásnál minél
magasabb helyzetben történjen
a hidalás.
- Tudjanak dinamikusan és
folyamatosan térd előre
mozdulása nélkül kéztámasz
igénybevételével magas hídba
esni.

- Gyorsaság
páros gyakorlatok végrehajtása
kis ismétlésszámmal (3-4 db)
- Tornászhídban tudjanak
mindkét irányba forogni
- Rövidtávú futások, sprintek 20- folyamatosan és magas hídba.
30 m.
- Tornászhídban tudjanak hídból
Erőképesség:
átvetődni kartámaszba, és
Mikrociklusonként ebben a
nagyívben tudjanak
korban 2 alkalommal
visszavetődni magas hídba, és
- Kötélmászás
mindezt folyamatosan 6-10szer.
- Alaptechnika dobásai 3-4 db
gyors, dinamikus végrehajtása,
- Húzódások
követelmény 10 mp alatti szint,
főleg a közepes és kistermetűek
esetén.
- Ezen távokat optimális
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- Fekvőtámasz karhajlítás

pihenőidőkkel futtatva 4-5-szöri
ismétléssel maximális
sebességre való felgyorsulás a
követelmény.

- Törzs izmainak erősítése.
(Antagonisztikus izmok)
- Edzésenként, súlycsoporttól
függően 6-8 db, az első kettőthármat lehetőleg a kisebbek láb
- Combizomerő fejlesztés (ebben segítségével.
a korban nem törekszünk max.
teljesítményre)
- Erőedzésenként 6 sorozat 70-80
Fontos terület, mert e nélkül a
%-os darabszámmal + 1 sorozat
különböző birkózó dobások
maximumra törekvés.
magas színvonalú hatékony
kivitelezése lehetetlen.
- Edzésenként a makrociklustól
függően 6-8 sorozat és 70-80
- Guggolások
%-os darabszám, itt is egy
sorozat maximális darabszám.
- Lebegő ülések homorítások
Sorozatokat kell végrehajtani 6- Guggolásból felugrások
7 sorozat és az ismét*** ebben
a korban 70-80 %.
Mivel a törzs összes izmát
erősítjük, ezek antagonisztikus
hatásúak, a has és hát izmait
- Helyben szökdelés térdfelrántás együtt kell erősíteni.
a mellhez
- Négyütemű (fekvőtámasz
felugrás) gyakorlat

- Békaügetés (különféle távon és
sebességgel,)
- Guggolás 6-7 sorozat 70-80 %os ismétlés

- Guggolásban kaukázusi tánc

- Guggolásból felugrás minél
magasabbra 8-12 ismétlés
sorozatonként
- Térdfelrántás szökdeléssel a
mellhez 15-20 mp, 6-7 sorozat

- Zsámolyokon átugrás páros
lábbal 6-10 zsámolyon.

- Négyütemű gyakorlatokból 1015 ismétlésszámmal 6
sorozatban dinamikusan
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felugorva kell végrehajtani
Állóképesség:
Ebben a korban az aerob
kapacitás fejleszthető
hatékonyan
- Úszás: iramváltásokkal,
úszásmód váltásokkal 20-30
perces terjedelemmel.

- Békaügetéseket 10-12-szer
minél kevesebb átugrásból kell
teljesíteni, 6-8 ugrással, 6-8szor kell ismételni.
- Guggolásból időegységre 15-20
mp-be minél gyakoribb
dinamikus lábkinyújtás előreoldalra.

- Futás: csak megfelelő felületen, - Az akadályokat, zsámolyokat
lehetőleg salakon.
megfelelő távolságba beállítva
Állóképesség-fejlesztést
tudni kell folyamatosan
szolgáló makrociklusban, heti 3 dinamikusan átugorni
edzésen belül 15-20 perces
iramcsökkentés nélkül
iramváltásokkal.
Koordinációs képességek
fejlesztése érdekében a
hajlékonyság – lazaság
fejlesztése:
- Tudjanak folyamatos úszás
- Minden edzésen az edzés végén közben úszásnemet és iramot
5-10 perces nyújtó-lazító hatású váltani és az egységnyi idő alatt
gyakorlat sorozatokat
minél nagyobb távot teljesíteni.
végeztetünk.
A makrociklus végére
egységnyi időre esően legalább
- Csípőizületi lazaság
1-2 percet kell javítani a ciklus
elején történt felmérési
- Törzs izmainak minden irányba eredményhez képest.
történő lazaságának fejlesztése.
- Tudjanak a makrociklusban
- A váll izmainak az izületi
végzett folyamatos rendszeres
mozgáshatárig történő
heti 3-szori futások hatására a
elfordíthatóságának fejlesztése. ciklus végén súlycsoporttól
függően 2600-3000 m-es távot
teljesíteni a Cooper teszt
felmérésekor.

- Terpesztett térdelésben, lábfejek
derékszögben, oldalra helyezve
tudják letenni a tomporukat a
szőnyegre. Ebből tudják
hátrahajlásból a hátukat a
szőnyegre lehelyezni és a térd
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emelkedése nélkül visszajönni
az eredeti helyzetbe.

Versenyeztetés:
- Rendszeres felmérő
versenyeken kell részt venni.
Évi 10-13 verseny. Fontos a
tapasztalatokat kiértékelni. Adni
kell célfeladatokat, melyet adott
szituáció kialakítása után
eredményesen kell megoldani.

- Tudjanak spárgázni mindkét
irányba, minél közelebb
tomporral a szőnyeghez.
- Tudjanak terpesztett térdelésből
oldalra lefeszített térdekkel
legalább 90 %-os szögben, de
ennél 10-15 %-kal jobban
elfordulni.
- Tudjanak tornászhídban előrehátra, jobbra-balra magas
hídban „lépegetni”.
- Tudjanak törökülésben a
lábakat nyakba venni. Jó ha
mindkettőt sikerül.
- Tudjanak mélybenyúlásból 3-10
cm teljesítményt produkálni.

- Tudjanak adott versenyeken a
testsúlyuk alatti legközelebbi
súlycsoportba bemérni.
Csak 1-1,5 kg-os
súlycsökkentés az elfogadott.
- Tudjanak fogás-előkészítésből
tökéletesen kivitelezett
fogásokat végrehajtani.
- Tudjanak hídlezárásból
kétvállas helyzetet, tus
győzelmet elérni.
- Tudjanak, ha hídba kerülnek, a
hídból kifordulni és elkerülni a
tusveszélyt.
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Évfolyam: 7-8.
Korosztály: diák 13-14.
Cél:
 Nagyterhelésű, de sokoldalú edzések fizikai és lélektani elviselésének fejlesztése.
 Jó hangulatú, fegyelmezett edzéslégkör kialakítása, megszilárdítása.
 A győzni akarás fejlesztése, a fájdalomtűrés (oxigén adóság, savasodás) elviselésének
fejlesztése.
 A mozgástanulásnál – a precíz finom mozdulatok – egyensúlyvesztésbe hozások
skálájának fejlesztése.
 A fogások variációs skálájának bővítése, az alapvető kombinációk (az ellenfél
védekezésének
 függvényében) tanulása.
 Az egyéni alkatnak megfelelő technikák kiválasztása.
 A taktikus – offenzív küzdőmodor kialakításának kezdeti időszaka.
 A testnevelési játékok sokoldalú alkalmazásával a monotónia feloldása mellett a versengési
szellem
 fejlesztése.
 A speciális birkózó gyakorlatok (hídgyakorlatok) széles skálájának alkalmazásával a
birkózó hidalás erejének fejlesztése.
 A kondicionális képességek folyamatos rendszeres fejlesztése, kiemelve a szenzibilis
(érzékeny) fázisokban történő erő és állóképesség fejlesztését.
 A koordinációs képességek hatékony fejleszthetőségének szakaszai is ebben a korszakban
tetőznek, (pl. kinesztetikus differenciáló)
 A rendszeres versenyeztetéssel versenyenkénti taktikai célfeladatokat elvégeztetni.
Tananyag
- A fizikai és lélektani terhelés
feloldására változatos játékos,
sokoldalú mozgást igénylő
bemelegítések tartása.

Követelmény

- Az edzés végén a nyújtások –
lazítások után motiváció növelő
elbeszélések bajnokaink
sportpályafutásáról, gigászi
küzdelmeiről olimpiákon,
világbajnokságokon.
- Rendgyakorlatok rendszeres
alkalmazása főleg az edzés
kezdetén a bemelegítés során.
- Könnyített edzések, sok
váltóverseny, páros játékos
küzdelmek minden
mikrociklusban.

- Tudjanak gyorsan sorakozni
- Tudjanak oszlopban futás
közben megfelelő távot tartani.
- Tudjanak sorban kartávolságra
igazodni.
- A váltóversenyeken a csapatért

Megjegyzés
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mindenki adja a
teljesítőképessége maximumát.
- Az edzés végén sorakozó, rövid
de célirányos értékelés, dicséret - Az értékelést az edzés végén
és feddés ha szükséges.
fegyelmezetten, figyelmesen
hallgassák meg.
- Alakítsunk ki küzdő edzéseken
olyan szituációkat, ahol a
küzdőidő lejárta után addig
megy a küzdelem, amíg valaki
nem hajt végre értékelhető
akciót, és ezzel ő lesz a győztes.

- Lenti helyzetben mellkas
rögzítése páros karral és
időegységre – a védekező
préseléssel és előre-hátra
elmozgással védi, ez növeli a
tűrőképességet és a szorítás
fájdalmát is el kell viselni.

- Legyenek képesek egy-egy 2x3
perces küzdőmérkőzés után
fáradtan, oxigén hiányos
helyzetben koncentrálni a
határterhelés zónája felé tolni a
terhelési szintjüket és így
kiharcolni a győztes akciót.

- Tudjanak az erősebb edzőtárs
szorításában is akarni,
elmozogni és kicsúszni a
szorosra rögzített megfogásból.

- Mozgástanulás képességének
fejlesztése

- Tudjanak jelenleg még a
tananyagba leírt, de még jó
- Egy technikai elem – egy fogás néhány hasonló
többféle előkészítésből való
egyensúlyvesztést létrehozni.
gyakoroltatása.
Legyenek képesek teljes erőből
egyik irányba húzni az
ellenfelet és tudjanak ebből az
- A stabil statikus helyzetbe lévő ellentétes irányba billenteni,
ellenfél egyensúlyi helyzetből
dönteni az ellenfelet.
való kimozdítása különféle
megfogásokból félkörben
ellépve – váltás a másik oldalra
és onnan félkörben ellépve
kibillentés az egyensúlyi
helyzetből.
- Fejlefogás lefelé húzás
összenyomva – váltás ellentétes - A tökéletes előkészített,
irányba hátrafelé döntve az
nagyívben dinamikusan dobott,
ellenfelet.
lezárt fogásokat kell elsajátítani.
- A 13-14 éves kornak megfelelő - Minden tanult fogás, dobás
technikai elemek megtanulása
egyszerű de hatékony védését el
kötött és szabadfogásban.
kell sajátítani.
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- Az alaptechnikák dobása,
- A tanult fogást ha már jó a
fogása mellett már ugyanolyan támadó technika, tudjanak
fontos a védekező technikák
védeni is.
gyakorlása.
- Tudjanak váltani védésből
- Minden fogást mindkét
ellentámadásra.
fogásnemben gyakorlás során
tanuljanak meg védeni.
- Tudjanak úgy odaállni, hogy a
fogásindítást ellépéssel, társ
- Megelőző védekezés bontással egyensúlyvesztésével tudják
és váltás fogás előkészítésre.
védeni.
- Fogásindítás védése lelépéssel,
belegyorsítással, hátraugrással
stb.
- Tudjanak dobni indításról
lelépni a dobóról és ebből
kontradobást végrehajtani.

- Dobások védése kontra
dobással.

- Tudják a fogásokat mindkét
oldalirányba végrehajtani.

- Tanulják a fogásokat mindkét
irányba végrehajtani.
Technikai tárház variációs
skálájának bővítése
- Válldobás: állva, térdelve
- Aláfordulás, túlfordulással,
alkarra, fejre fogásból

- Kardobás: alkar rögzítésből,
karelzárásból, fejre fogásból

- Tudjanak vállra, fejre, hónaljra
kinyúlásból válldobást
végrehajtani állva és térdelve is.
- A túlfordulásokat tudják a
nevezett helyzetekből úgy
végrehajtani, hogy a védekezés
esetén és többféle módon pontot
érő akciót hajtsanak végre.
- A kardobások variációit
nagyívben dobják.

- A hátraeséseket teljesen
- Hátraesés: keresztfogásos,
szorosan a két test közötti rés
fordított karlezárásból, fordított nélkül nagyívben dobják.
csípőből, kétkaros, páros
hónaljból
- Csípődobások variációit a
többféle előkészítés ellenére
- Csípődobások: nyakcsípő,
dinamikus befordulásból felfelé
derékcsípő, fordított csípő,
dobják, és úgy zárják, hogy a
karoscsípő
tust meg lehessen ítélni.
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- A derékra támadások
dinamikusan legyenek
végrehajtva, ügyelve a törzs, a
fej, a testtartás és a lábak
helyzetére.
- Derékra támadások:
karberántásból, fejjel
karelvezetés, páros hónaljból,
fordított csípő befogásból,
fordított karlezárásból.

- Karfelszedéseknél többféle
módon fejjel betámasztva,
könyökhajlatban, csuklóra
Lenti helyzet:
fogásból tudják a kart felszedni
- Karfelszedés – kocsizással,
és onnan a védekezéstől
átfordítás, átdöntés, felfordítás
függően a felsorolt variációs
lehetőségek közül a
legalkalmasabbat hajtsák végre.

- Felfordítások: derékfogás,
mellkasfogás, karkulcsból,
karrátolásból egy karral
hosszan átnyúlásból.

- Felfordításokat a felsorolt
befogásokból tudjuk jobbrabalra, de nagyívű hídon át
végrehajtani.

Nevezett technikákat az ellenfél
védekezésének függvényében
készítjük elő és hajtjuk végre.

Az egyéni alkatnak megfelelő
technikák kiválasztása és
nagyobb arányú gyakorlása
- A technikai képzést szolgáló
- Tudjanak folyamatosan többféle
edzéseken az edzésterjedelem
előkészítésből az egyéni
20-30
technikájukból minél több
%-ban mindenki a saját egyéni variációt tökéletes szinten
alkatának megfelelő
végrehajtani, de az ellenfél
technikákat gyakorolja,
védésének függvényében
lehetőleg váltott ellenfelekkel
tudjanak kombinációt is
és szituációs birkózással.
végrehajtani.
- Offenzív küzdőmodor
kialakításához taktikai
feladatok megoldása küzdő
edzéseken szituációs birkózás
közben.

- Tudjanak bekapaszkodásból
kedvezményezettként 20 mp-en
belül értékelhető akciót
végrehajtani.
- Tudjanak bekapaszkodásból
nem kedvezményezettként 1
percen keresztül fogást tartani
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úgy, hogy az ellenfél hónalja
alá be tudják tolni a vállat.
- Tudjanak fordított karlezárás
befogásával 20 mp alatt akciót
végrehajtani.
- Tudjanak hónaljfogásokat
kialakítani és ebből tudjanak
páros hónaljra váltani és akciót
végrehajtani 20-25 mp-en belül.
- Tanulják meg a zónában
hogyan kell támadóként, de
védekező szituációban is lefelé
fordulva és a kifelé háttal álló
ellenfelen akciót (derékra
támadást) végrehajtani.
- Parterből tudjanak emelésből
felfordításra váltani.
- Tudjanak a zónában védekezés
közben bennmaradva
kivédekezni.
- Tudjanak a zónában kifelé
kockázatot vállalva akciót
végrehajtani.
- A csapatszellem erősítése a
- Testnevelési játékok
társakért – a győzelemért, teljes
alkalmazása a monotónia
erőbedobással tudjanak
feloldására és versengési
küzdeni. Tudjanak őszintén,
szellem fejlesztése érdekében.
jókedvvel, akár a
A technikai képzés időszakában határterhelésig küzdeni.
az idegi fáradtság jeleinek
észlelésekor kell alkalmazni
úgy, hogy akár az edzéstervet is
felborítjuk.
- Tudjanak legalább 2 percig
folyamatosan tornászhídban
- A hídgyakorlatok skálájának
forogni, vetődni oda-vissza.
szélesítése a birkózóhíd
erősítése.
- Tudjanak tornászhídban
lépegetni előre-hátra, jobbrabalra.
- Tornászhíd gyakorlatok

- Tudjanak páros
hídgyakorlatokat
(összekapaszkodásból
vetődések váltva) koordináltan,
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- Páros hídgyakorlatok

folyamatosan végrehajtani.
- Tudjanak hídlezárásból csekély
ellenállás ellenében kifordulni,
és az ellenfelet átvinni a hídon,
és ott lezárni, hidaltatni.

- Hídlezárások

- Tudjanak hidalni az izületi
mozgáshatárig feltolva a hidat
1-2 percig mozdulatlanul.
- Tudjanak hidalni a társ
ráülésével magasra feltolva és
leengedve a hidat 40-60 mp-ig.

- Hídban maximális izületi
mozgáshatárig feltolva a hidat
1-2 percig is megtartani a
magas hidat.

- Alapvető, hogy sorozatban 5-10
db hídba esést tudjanak
végrehajtani.

- Hídra ülések közben a hidaló
leengedi-feltolja (magasra) a
hidat.
- Kéz segítsége nélküli hídba
esések. Kondicionális
képességek fejlesztése
- Futás: súlycsoporttól függően
2500-3100 m közötti Cooper
eredmények.
- Futás: Cooper teszt, váltott
- Úszásban a makrociklus végére
iramban 3000 m, salakon.
az első felméréshez képest 2-3
perces javulás a folyamatos 30
- Úszás: 20-30 perces folyamatos perces úszással.
úszás váltott úszásnemben és
iramban.
- Kerékpározásnál tudjanak
minden 5 perc után 1 percet
teljes iramban tekerni. A
pulzusszámnak 180-190- et kell
- Kerékpár: folyamatos, váltott
elérni.
iramban történő 1 órás
kerékpározás, lehetőleg dombos
terepen.
- Állóképesség fejlesztés

Erőfejlesztés:
- Karerő fejlesztés – húzódás,
tolódás, kötélmászás

- Tudjanak 15-30 db húzódást
max. végrehajtani.
- Tudjanak 10-30 tolódást max.
végrehajtani.
- Tudjanak függeszkedve
legalább egyszer kötélre
mászni. A legjobbak talajérintés
nélkül kétszer is.

513. oldal

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

- Mély-hátizom fejlesztés,
hasizom fejlesztés

- Tudjanak dinamikusan,
folyamatosan 30 db homorítást
végrehajtani.
- Tudjanak folyamatosan
legalább 40-60 db lebegőülést
végrehajtani folyamatosan.

- Homorítások, folyamatosan
emelve a végrehajtások
darabszámát.

- Tudjanak legalább 80 mp-ig
homorítás tartásában ellentétes
kart- lábat emelni folyamatos
ütemben.

- Folyamatos homorításban
ellentétes láb-kar emelés,
karnyújtás, visszahúzás, kar
oldalsó középtartásba, láb
- Tudjanak 30 mp-en keresztül
terpeszben tartása folyamatosan helyben térdfelrántással a
40 mp-től 80 mp-ig.
mellkashoz felugrani.
- Dinamikus comberő fejlesztő - Tudjanak folyamatosan 1
gyakorlatok, helyben szökdelés percen keresztül guggolásból
térdfelrántással a mellkashoz
felugrani.
-guggolásból felugrások

-guggolásból terpesztésbe
felugrás
-békaügetések előre kitartott
medicinnel.

- Tudjanak 6-10 db dinamikus
felugrást végrehajtani,
guggolásból terpesztésbe, az
oldalsó középtartásban lévő
tenyérbe belerúgva.
- Tudjanak a 12 m-es szőnyegen
át oda-vissza folyamatosan
medicinlabdát derékszögbe
kitartva békaügetésbe átugrálni,
kinél kevesebb ugrásból.

Koordinációs képességek
fejlesztése: A legintenzívebb
szakasz 13-14 évben történik.
A kinesztetikus differenciáló
képesség fejlődése legkorábban
fejeződik be.Kiemelten kezelve
ebben az életszakaszban az éves
edzésmunkában.
Akrobatikus ugrások nehezített - Tudjanak mélybe ugrani test
körülmények között.
fordulattal hátrafelé, szaltóval
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előre- hátra, ugyanezt behunyt
szemmel is.
- Birkózás bekötött szemmel.
- A térbeli tájékozódó képesség
fejlesztése
- Hátrafelé híd irányban történő
mozgások fejlesztése.

- Tudjanak bekötött szemmel
birkózni.

- Tudjanak flikkeket
folyamatosan ugrani.
- Tudjanak hídba esésből érkezés
előtt teljes fordulatot tenni, és
bukfenccel befejezni.
- Tudjanak legalábbis a kisebb
súlyúak csavarszaltót ugrani
szivacsgödörbe.

Rendszeres versenyeztetés
- Taktikai célfeladatok tanulása.
- Szituációs célfeladatok
megoldásának gyakorlása.

Évi 15-20 versenyen való
részvétel.
- Tudjanak támadó technikákat
előkészíteni és végrehajtani a
zónából kifelé.
- Tudjanak fogás-előkészítéseket
bontani és ebből váltani támadó
technika előkészítésére.
- Tudjanak bekapaszkodásból
zónában kimozgatni az
ellenfelet, és kifelé eldobni.
- Tudjanak, ha szétszakad a
kapaszkodás, ebből páros
hónaljra váltani.
- Parterból tudjanak küzdelemben
felállni és szembefordulni az
ellenféllel.
- Képesek legyenek egy-egy
versenyre adott taktikai
célfeladatokat betartani és ebből
eredményes fogásokat
végrehajtani.
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IV.3 Kosárlabda
1. osztály
6-7 évesek
Cél:
 A genetikus mozgáskészségben mutatkozó hiányosságok felszámolása.
 A koordináció és labdás ügyesség fejlesztése.
Tananyag
Általános ügyességfejlesztő
gyakorlatok:
állások, járások, futások,
szökdelések, ugrások, dobások,
ütések, emelések, hordások,
kúszások, mászások,
gurulások, utánzó mozgások,
támaszok, függések, húzások,
tolások, úszó feladatok.

Követelmény

Megjegyzés
Értékelés:
Az adott elsajátítása,
megoldása, öröm

A célok értelemszerű
konkretizálása. Tartós
gyaloglás és futás /pl. 2-4 perc/ A sikerért történő küzdelem
Folyamatos játékos mozgás
megtanulása, a vereség
/pl. 4-8 perc/
sportszerű
Célbadobás /pl. meghatározott
távolságról dobásszám és
találat/

Rendgyakorlatok:
sorakozó vonalban, oszlopban,
testtartások, alakzatok,
fordulatok.
Gimnasztika:
Izületi mozgékonyságot
fejlesztő gyakorlatok, valamint
a NAT-ban megfogalmazott
tananyaggal összefüggésben
végeztetett feladatok.
Feladatok labdával:
gurítások, görgetések,
labdavezetési feladatok,
átadások-átvételek, Feldobott
labda átvétele, hajítások, labdás
cicajátékok, célbadobások,
ütések, pörgetések.

Feladatmegol- dás
milyenségének mutatói /cm,
sec, ismétlésszám, minőségi
pontozási érték, találat,

Labdás ügyességfejlesztő
gyakorlatok:
pörgetések, gurítások,
pattogtatások, labdavezetések,

Törekvés az sportszerű
végrehajtásra.
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átadások-átvételek, dobások.

Egyéni és páros gyakorlatok.
Játékok:
Testnevelési és
sportágspecifikus játékok
könnyített szabályokkal. Sorés váltóversenyek labdával és
labda nélkül.
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2. osztály
7-8 évesek
Cél:
A motorikus cselekvési biztonság fejlesztése, a rendszeres fizikai aktivitás megalapozása, labdás
ügyesség továbbfejlesztése.
Tananyag
Az első osztályban alkalmazott
ügyességfejlesztő gyakorlatok,
valamint kiemelt feladatként
testsúly felhasználásával
végezhető gyakorlatok.
Rendgyakorlatok:
gyakorlat és alakzatváltás
fegyelmezett megoldása.
Gimnasztika: Izületi
mozgékonyság fejlesztése,
valamint a NAT-ban és a
kerettantervben
megfogalmazott tananyaggal
összefüggésben végzett
feladatok.
Feladatok labdával:
görgetések, pörgetések
testrészeken és földön,
gurítások, labdavezetési
feladatok, átadások-átvételek,
hajítások, dobások, a
kétkezesség kihangsúlyozása.
Labdás ügyességfejlesztés:
az első osztály
gyakorlatanyaga, valamint
helyben és mozgás közben
végrehajtható egyéni és páros
gyakorlatok.

Játékok:
testnevelési játékok
többségében labdával,
sportágspecifikus játékok
könnyített szabályokkal, a mini

Követelmény
A kijelölt feladatmegoldások
megfelelő teljesítése.
Tartós gyaloglás és futás /pl. 35 perc/
Folyamatos játékos mozgás /pl.
6-10 perc/
Célbadobás /pl. Meghatározott
dobásszám és találat. Távolság
és dobásszám növelés./

Megjegyzés
Értékelés:
Az adott elsajátítása,
megoldása,
öröm kimutatása. Az egyéni és
csapatmunka
összehangolása
.
A feladat- megoldás
milyenségének mutatói /cm,
sec, ismétlésszám, minőségi
pontozási érték, találat, stb./.
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kosárlabdázás előkészítése.
Sor- és váltóversenyek
labdával és labda nélkül.
3. osztály
8-9 évesek
Cél:
 Ritmusérzék és a reakcióképesség fejlesztése.
 A kosárlabda sportág felé mutató feladatmegoldások elsajátítása.
 A gyorsaság és az egyensúlyérzékelés fejlesztése.
Tananyag

Követelmény

Gimnasztika:

Értékelés:

izületi mozgékonyság
fejlesztése, kiemelt feladat a
hát izomzatának folyamatos
erősítése.

A feladatvég- zés folyamatos
értékelése.

Rendgyakorlatok:

Az egyéni és csapatmunka
összehangolá- sának
értékelése.

járások, futások, szökdelések,
ugrások, dobások, ütések,
kúszások, mászások,
egyensúlyozások, feladatok
támaszban és függésben,
feladatok labdával, húzások,
tolások, küzdő feladatok,
feladatok úszás közben,
valamint a NAT-ban és a
kerettantervben
megfogalmazott tananyaggal
összefüggésben végeztetett
feladatok.
Feladatok labdával:




Megjegyzés

Labdás ügyességfejlesztő
gyakorlatok, az 1:1 elleni
játékban használható
feladatmegoldások elsajátítása.
Labdakezelés, sarkazás,
cselezés, megindulás-megállás
a labdával, labdavezetés,
állóhelyből dobás, fektetett
dobás, tempódobás
előkészítése, védekezés a
felsorolt támadó technikai
elemek ellen, folyamatos 1:1

A játékban történő aktív
részvétel.
Az adott feladatok cselezéssel,
egységben, ill. teljesítmény
ben történő

Az általános ügyességfejlesztő
gyakorlatok korosztálynak
megfelelő gyorsítása.

Az általános és speciális
/kosárlabda/ feladatok
időarányos teljesítése, és az
elsajátításra kijelölt
feladatmegoldások elfogadható
megtanulása.
Társsal, társakkal történő
együttműködés kialakítása.
Tartós futás /pl. 4-6 perc/
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elleni játék, támadó-védő
lepattanó szerzés.
Feladatok a 2:2 elleni játékból
/kétkezes átadások,
labdaátvételek, labda nélküli
mozgás, védekezés az átadások
ellen, valamint a labda nélkül
mozgó támadóval szemben.
A kétkezesség megkövetelése.
Játékok:




labdás testnevelési játékok,
mini kosárlabdázás könnyített

Szlalom futás /pl. 2x15 m/
Labdavezetés /pl. 2x15 m/
Futás ritmusváltással
Egyensúlyozás

Célbadobás /pl. Meghatározott

520. oldal
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4. osztály
9-10 évesek
Cél:
 Felkészítés a kosárlabda sportág technikájának hatékony elsajátítására.
 A koordinációs képességek hatékony fejlesztése /kiemelt feladat a gyorsaság és
egyensúlyérzékelés fejlesztése/.
 A kondicionális képességek fejlesztésének szervi megalapozása.
 A tanulók alapadottságából adódó társas kapcsolatteremtés és kapcsolattartás /beszéd/
tudatos fenntartása.

Tananyag
A harmadik osztály általános 
feladatai, kiemelt feladat a hát
izomzatának fejlesztése,

valamint a NAT-ban és a

kerettantervben
megfogalmazott tananyaggal 
összefüggésben végzett
feladatok.

Feladatok labdával:









Labdás ügyességfejlesztő
gyakorlatok, az 1:1 elleni

játékban használható
feladatmegoldások körének
bővítése.
Labdakezelés, sarkazás,

cselezés, megindulás-megállás
több labdaleütés után,
labdavezetés
irányváltoztatással, kéz- és
ritmusváltással, büntetődobás,
fektetettdobás, tempódobás,
horogdobás előkészítése,
védekezés a felsorolt támadó
technikai elemek ellen,
folyamatos 1:1 elleni játék,
támadó-védő lepattanószerzés.
Feladatok a 2:2 elleni játékból.
Egy- és kétkezes átadások,
átvételek, labda nélküli
mozgások, védekezés az
átadások, valamint a labda
nélkül mozgó támadóval
szemben. Cicajátékok. A
kétkezesség megkövetelése.
Játékok:

Követelmény
Megfelelés az általános és
sportági követelményeknek.
Tartós futás: /pl. 5-7 perc/
Szlalom futás: /2x15 m / 7-9
mp/
Szlalom labdavezetés: /2x15 m
/ 9-13 mp/
Futás ritmusváltással: /20 mp/
Egyensúlyozás: /30-40 mp/
Célbadobás: /3 méterről
kosárradobás 5 kísérletből 2
találat/
Fektetett és tempódobás:
/Büntető sarkáról indulva egy
leütéssel 3 dobás jobb és 3 bal
oldalról 2-2 és 1-1 találat/
Folyamatos játék: /2x8 perc/

Megjegyzés
Értékelés:
A feladatvég-zés értékelése.
Az egyéni és
összehangolásának értékelése.
A játékban történő aktív
részvétel, helyzetfelisme-rés.
Az adott feladatok cselezéssel,
támadó-védő egységben, ill.
idő és teljesítmény
összefüggés-ben történő
teljesítése.
Elmélet:
Mini kosárlabda
szabályismeret valamint a
kosárlabda sportágtörténet
ismeretének értékelése.
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Labdás testnevelési játékok,
szabad támadójáték és
emberfogásos védekezés a
mini kosárlabdázás
szabályainak megfelelően.
5. osztály
10-11 évesek
Cél
Felkészítés a kosárlabda sportág technikájának alkalmazására, a csapatsportág jellegzetességeinek
megtanulására, a koordinációs és kondicionális képességek hatékony fejlesztésére. Az
állóképesség és a tudatos légzés fejlesztése. A kapcsolatteremtés és kapcsolattartás /beszéd/ gyakorlás és játék közben történő – pozitív és tudatos alkalmazása.
Követelmény
 Tartós futás /pl. 6-8 perc/
Rendgyakorlatok:
 Vágtafutás /30 m/5-6 mp/
 Függőleges felugrás /40-20 cm/
vonulások, lépéstartás,
 Négyütemű gyakorlat /Burpeelépésváltás, fejlődések,
teszt/30 mp/20-10 db/
szakadozások.
 Hasonfekvésből hátrahajlítás
/28- 15 db/
Gimnasztika:
 Hanyattfekvésből felülés / 30
mp/25-10 db/
a törzs izomzatának fejlesztése.
 Karhajlítás-nyújtás /30-5 db/
Atlétikai feladatok, torna
 Szlalomfutás /2x15 m/6-8 mp/
feladatok, úszó feladatok. Az
 Labdavezetéssel szlalomfutás
általános állóképesség
/2x15 m/8-12 mp/
fejlesztése, valamint a NAT
Célbadobás /büntetővonalról, 5
ban és a kerettantervben
kísérletből 3-1 találat/
megfogalmazott tananyaggal
összefüggésben végeztetett  Fektetett és tempódobás
/Büntető sarkáról indulva egy
feladatok.
leütéssel 5 dobás jobb – 5 bal
oldalról 4:4 és 3:3 találat/
Feladatok labdával:
 Folyamatos játék mini
játékidővel.
Az 1:1 elleni játékban
használható feladatmegoldások
beépítése az 5:5 elleni játékba,
új dobásformák
/horogdobás, alsódobás,
pörgetettdobás, tempóhorogdobás előkészítése, stb./
tanulása.
Védekezés az adott
dobásformák ellen.
2:2 elleni játék: egy- és
kétkezes átadások,
átadáscselek, támadó mozgása
labda nélkül, elszakadások,
befutások,
Tananyag






Megjegyzés
Értékelés:
A tanult feladatok
mérkőzéshely- zetben történő
eredményes bemutatása
/statisztikai értékelés/.
A győzelemre törekvés
értékelése, a vereség
sportszerű elviselése, a hibák
tudatos kijavítása.
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kosárradobások mozgás
közben átvett labdával, páros
lefutások, védekezés az adott
támadó feladatok ellen,
folyamatos 2:2 elleni játék,
támadó-védő lepattanószerzés.
3:3 elleni játék: Átadások két
irányba, hármas lefutások,
játék emberelőnyben,
emberhátrányban
/pl.3:2 – 2:3 elleni játék/,
védekezés az adott támadó
feladatok ellen, támadó-védő
lepattanószerzés.
Játékok:
Pozíciós, félpályás és
egészpályás játékok
emberfogásos védekezéssel, az
ötszektoros felosztás szerinti
elhelyezkedés alkalmazása
játékban.
Elmélet:
Kosárlabda játékszabályok
megtanulása, a mérkőzéssel
kapcsolatos formaságok
elsajátítása.

523. oldal
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6. osztály
11-12 évesek
Cél
 Szoros összefüggésben az 5. osztály céljaival a testnevelés és a kosárlabda sportág
támogassa a tanulók egészséges fejlődését.
 Segítse elő a koordinációs képességek dinamikus fejlődését.
 Kondicionális képességek fejlesztésével el kell érni, hogy a gyors testmagasság növekedés
ne eredményezzen elmaradást a megváltozott testméretek és a motorikus képességek
között.
 Minden tanuló tudjon minden szektorban játszani /mezőnyposztok szerinti képzés/.
 Küzdjék le a tanulók a szorongásukat, és beszéddel segítsék elő a kapcsolatteremtés,
kapcsolattartás pozitív és tudatos alkalmazását.
Követelmény
•
Rendgyakorlatok:
•
 A motorikus képességek
alakváltoztatások,
fejlődjenek a rájuk jellemző
testfordulatok, fejlődések,
teljesítményekkel együtt.
szakadozások, nyitódások,  Tartós futás /7-9 perc/
zárkózások, lépéshossz
 Vágta futás /60 m – 9 mp – 12
változtatások járás és futás
mp/
közben.
 Rajtgyakorlat /4-6x15 m pihenő
nélkül/
Gimnasztika:
 Függőleges felugrás /45-25 cm/
 Négyütemű gyakorlat /Burpeeatlétikai feladatok, torna
teszt 30 mp– 22 – 10 db/
feladatok, úszó feladatok,
 Hasonfekvésből hátrahajlás
kiemelt feladat a törzs
/30- 15 db/
izomzatának fejlesztése,
 Hanyattfekvésből felülés / 30
valamint a NAT-ban és a
mp– 27 – 10 db/
kerettantervben
megfogalmazott tananyaggal  Karhajlítás-nyújtás / 35-10 db/
összefüggésben végeztetett  Szlalomfutás /2x15 m –5.7 –
8mp/
feladatok.
 Labdavezetés /2x15 m – 7.5-12
mp/
Feladatok labdával:
 Célbadobás /Büntetővonalról 5
kísérlet 4-2 találat/
Az 1:1 elleni játékban
használható feladatmegoldások Fektetett és tempódobás
/Büntető sarkáról indulva egy
beépítése az 5:5 ellen játékba.
leütéssel 5 dobás jobb, 5 bal
2:2 elleni játék, az összes
átadási- átvételi technika, labda oldalról, 9 és 7
találat/
nélküli mozgások, kosárra

Folyamatos játék gyermek
dobás mozgás közben átvett
labdával, elszakadások,
befutások, páros lefutások,
védekezés az adott támadó
feladatok ellen, folyamatos 2:2
elleni játék, támadó- védő
Tananyag

Megjegyzés

Értékelés:
A tanult feladatok
mérkőzéshely- zetben történő
eredményes alkalmazása
/mérkőzésstatis ztika/ a
teljesítmény értékelése a
csapat és az egyén
szempontjából, sikeres
pozitív hibás kijavítása.
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játék, átadások két társ
irányába, hármas lefutások,
játék emberelőnyben és
emberhátrányban /pl. 3:2 és 2:3
elleni játék/, védekezés az
adott támadó feladatok ellen,
Játékok: pozíciós, félpályás és
egészpályás játékok/ 1:1 – 5:5
ellen/ emberfogásos
védekezéssel.
Az ötszektoros felosztás
szerinti elhelyezkedés
alkalmazása játékban.
Elmélet:
A kosárlabda játékszabályok
megtanulása, a szabályismeret
pontosítás /feldobás, lépéshiba,
stb./.
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7. osztály
12-13 évesek
Cél:
 A testnevelés és a kosárlabda sportág járuljon hozzá a tanulók egészséges
fejlődéséhez, a képzés anyagával segítse a módosult testméretek és testarányok
motorikus képességek és készségek továbbfejlődését.
 A posztok szerinti képzés elindítása /irányító, bedobó, középjátékos/.
 Minden tanuló tudjon minden poszton játszani.
 Tudjanak a tanulók pozitívan kommunikálni egymással a siker érdekében.
Követelmény

Tananyag

Megjegyzés

Rendgyakorlatok
teljes köre, különböző

alakzatok, elvonulások,
gimnasztika, atlétikai
feladatok, torna feladatok, úszó

feladatok, erősítés a testsúly
felhasználásával, testtartás 
javító gyakorlatok, kiemelt
feladatok a végtagok fokozatos
gyorsasági erő fejlesztése,
valamint a NAT-ban és a

kerettantervben

megfogalmazott tananyaggal
összefüggésben végeztetett

feladatok.
Feladatok labdával:











Az 1:1 elleni és a 2:2 elleni
játék feladatmegoldásai és 
játékhelyzetei és ezek
beépítése az 5:5 elleni játékba,
kiemelt feladat az elzárásba

vezetés, leválás, levágás
alkalmazása és befutásokkal

történő összekapcsolása,
védekezés az elzárásba vezetés
ellen,
támadó-védő lepattanószerzés,

pozíciós, félpályás és
egészpályás gyakorlatok.
3:3 elleni játék feladatai:



Egy- és kétkezes átadások
pozíciók szerinti oldalváltással,

A kitűzött cél
versenyhelyzetben történő
végrehajtása.
Tartós futás /1500-2000 m ill.
8- 10 perc/
Vágtafutás /60 m – 8.5 – 11.5
mp/
Rajtgyakorlat /6-8x15 m pihenő
nélkül/
Függőleges felugrás /50-30 cm/
Négyütemű gyakorlat /Burpeeteszt/30 mp– 28 – 15 db/
Hasonfekvésből hátrahajlítás
/32- 15 db/
Hanyattfekvésből felülés / 30
mp 32 -15 db/
Karhajlítás-nyújtás /40-20 db/
Szlalomfutás /2x15 m/5.5-8
mp/
Labdavezetés /2x15 m – 7 –
11.5 mp/
Célbadobás /Büntetővonalról, 5
kísérlet 5-2 találat/
Fektetett és tempódobás
/Büntető sarkáról indulva egy
leütéssel 5 dobás jobb – 5 bal
oldalról 10 és 8 találat/
Folyamatos játék
/versenykosárlabda/

Értékelés:
A tanult elemek játékhelyzetben történő alkalmazása,
valamint a játékhelyzetek
mérkőzéskö- rülmények
között történő eredményes
alkalmazása.
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bejátszással, átadáscselek,
hármas befutások, helycserék,
helyzetkialakítások, hármas
lefutások,
védekezés az adott támadó
feladatok ellen,
támadó-védő lepattanószerzés,
folyamatos 3:3 elleni játék
támadásban és emberfogásos
védekezéssel,
3:3 elleni játék beépítve az 5:5
elleni játékba.
Elmélet:
Egészségügyi, higiéniás
tudnivalók,
táplálkozási ismeretek,
a szabályismeret bővítése,
jegyzőkönyvvezetés. Az
időkérés és cserélés
jelentőségének elmagyarázása.

527. oldal

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

528. oldal

8. osztály
13-14 évesek
Cél:
 A testnevelés járuljon hozzá, hogy a tanulók ügyessége, gyorsasága, ereje és
állóképessége jelentősen fejlődjön.
 A kosárlabda sportág alapozza meg a tanulók technikai és taktikai felkészültségét, hogy
alkalmasak legyenek a versenykosárlabdázásra.
 Fejlődjön a játékosok motorikus cselekvési biztonsága.
 Posztok szerinti /irányító, bedobó, középjátékos/ képzés anyagának bővítése. Az öt-és
négyszektoros felállásból szervezhető játékok elsajátítása.
 A serdülő korosztályos válogatott számára 2-3 tanuló felnevelése. A tanulók közötti pozitív
kommunikálás fenntartása.

Tananyag
Rendgyakorlatok

teljes köre, gimnasztika,
atlétikai feladatok, torna
feladatok, úszó feladatok,

erősítés a testsúly
felhasználásával, testtartás 
javítófeladatok, a törzs és a
végtagok harmonikus

erősítése, valamint a NAT-ban
és a kerettantervben

megfogalmazott tananyaggal 
összefüggésben végeztetett
feladatok.

Feladatok labdával:











Az 1:1 – 2:2 és 3:3 elleni játék

valamennyi feladatmegoldása
és játékhelyzete, valamint ezek
beépítése az 5:5 elleni játékba.

Kiemelt feladat a labdás és a
labda nélküli /üres/ elzárások
alkalmazása és védekezés az

adott elzárások ellen.
Pozíciós, félpályás és

egészpályás gyakorlatok.
A 3:3 elleni játék feladatai:
Hármas nyolcasok, hármas

befutások, üreselzárások
háromszögelések,
keresztelzárások, kettős
elzárások, helycserék,
helyzetkialakítások.
Védekezés az adott támadó
feladatok ellen, támadó-védő
lepattanószerzés, folyamatos

Követelmény
A kitűzött cél
versenyhelyzetben történő
végrehajtása.
Tartós futás /2500-3000 m/
vagy 9-11 perc/
Vágtafutás /60 m – 8.3 – 11
mp/
Rajtgyakorlat /8-10x15 m
pihenő nélkül/
Függőleges felugrás /55-35 cm/
Négyütemű gyakorlat /Burpeeteszt/30 mp– 32 – 17 db/
Hasonfekvésből hátrahajlítás
/34- 17 db/
Hanyattfekvésből felülés / 30
mp 34 -17 db/
Karhajlítás-nyújtás /45-25 db/
Szlalomfutás /2x15 m/5.2-7.8
mp/
Labdavezetés /2x15 m – 6.7 –
11
Célbadobás /büntetővonalról - 5
Fektetett és tempódobás
/büntető dobás jobb – 5 bal
oldalról 10 és
Folyamatos játék

Megjegyzés
Értékelés:
A tanult
és taktikai ele- tesztelése, a és
taktikai mérkőzéskörülmények közötti
alkalmazása.
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játék támadásban és
védekezésben 3:3 ellen.
Hármas lefutások,
visszahelyezkedés
védekezésbe.
A területvédekezés
előkészítése.
Elmélet:
Pálya méretei, sportszerű
viselkedés, szabályismeret
bővítése, a játékhelyzetek és
taktikai feladatok elméleti
elsajátítása.
Az időkérés és cserélés
jelentőségének elmagyarázása.
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IV.4 Labdarúgás
Általános célok:
 a gyermeklabdarúgás lényege a játék, az örömszerzés,
 a gyermekek és a fiatalok számára fontos a társakkal való együttlét,
 lehetősége legyen minden gyermeknek a játékra,
 tanuljanak meg a gyermekek és az utánpótlás korú labdarúgók nyerni, de veszíteni is,
 több gyakorlás, kevesebb mérkőzés,
 a gyermek és utánpótlás labdarúgás legyen sokszínű,
 a gyermekekkel, fiatalokkal való együttlét jelentsen mindenki számára örömöt, a játék a
gyermekeké, nem a felnőtteké,
 tanulja meg minden gyermek és utánpótlás korú labdarúgó tanárok, edzők, felnőttek
tiszteletét,
 a felszerelés, a körülmények feleljenek meg az utánpótlás-labdarúgók életkori
sajátosságainak,
 a képzés és a képzést vezető szakemberek felkészültsége legyen mindig alapos, szakmailag
magas szintű.
A labdarúgó sportág tantervi célja:
 olyan fiatal 1-8 osztályos (gyermek, kisiskolás, serdülő, ifjúsági) labdarugók képzése, akik
tehetségüknél fogva- az életkori, biológiai sajátosságok figyelembevételével - iskolai
intézményes keretek közötti képzés, felkészítés, nevelés
 soron képesek elsajátítani: a sportág alapjait,
 kis játékokat,
 egyéni (technikai-taktikai, mozgásügyességi) képzést,
 játékrendszeri ismereteket,
 egy-egy elleni párharcot,
 kondicionálás képességeket,
 mentális képességek fejlesztését,
 személyiségfejlesztést,
 játékszabályokat és Fair Play szemlélet, elemeit és a megszerzett ismeretek birtokában az
európai élvonalnak, elitnek megfelelő, felkészült, teljesítményképes labdarúgókká válnak.
Ezáltal növelik a képzett egyesületi, igazolt labdarúgók számát, amely a sportág
felemelkedését szolgálja.
A futball tanulás a játékhelyzetek megoldásán keresztül történik. Cél a futball alapjainak lerakása,
a játék megértése és tanulása, amely kapcsán:
 A felkészítés céljait a játék követelményeiből kell levezetni.
 A feladatmegoldások helyes kiválasztása a tanítási folyamat eredménye.
 A 4:4 és a 11:11 elleni játékot tartalmazzák a módszertani kombinációkat, amelyeken belül
önálló oktatási egységként jelentkezik az 1:1 elleni játék.

Tantervi feladatok:
 biztosítani a magyar labdarúgó sport folyamatos és magas szintű utánpótlás bázisát.
 a labdarúgás iránti érdeklődés felkeltése, a beiskolázott tanulókkal a sportág
megismertetése,
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játéköröm felkeltése, alkalmassá tegye és felkészítse a tanulókat a labdarúgó sportban
történő versenyzésre, korszerű oktatás módszertani eszközökkel nyújtson alapot a további
fejlődéshez;
a legkorszerűbb eszközökkel biztosítsa az ismeretanyag elsajátítását;
a labdarúgás adta speciális lehetőségeinek felhasználásával biztosítsa a sportolók sokoldalú
személyiségfejlődését;
a sportágban rejlő nevelési helyzetek kihasználásával segítse a sportolók társadalomba való
beilleszkedését.
a sportág legképzettebb, legtehetségesebb utánpótlás labdarúgóinak felkészítése
kiválasztása, beiskolázása, képzése, tanítása, nevelése,
a labdarúgást kedvelők (igazolt és nem igazolt fiatalok) számának növelése, az iskolai és az
egyesületi színterén,
a különböző korosztályokra, évfolyamokra jellemző szakmai, pedagógiai és pszichológiai
sajátosságok átadása, tanítása,
órai foglalkozások, edzések,
tornák, versenyek,
mérkőzések megteremtéséhez
szükséges feltételek biztosítása,
a FAIR PLAY szellemének ápolása.
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1. évfolyam
A labdarúgás tanulásának céljai az 1. évfolyamban
 A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak elemi szintű megismerése,
 A sportpályával, sportcsarnokkal, öltözővel, szertárral, sportszerekkel való találkozás és
azok használatának, rendjének megismerése, A sportághoz való kötődés megszilárdítása.
 A higiéniai szokások kialakítása,
 Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése,
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel,
 Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez,
megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok
elsajátítása,
 A játék megszerettetése, szoktatás a játékhoz, játéköröm.
 A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása.
 Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY.
 Utánzó és játékos természetes és sportág specifikus mozgásformák ismerete.
 A motoros tanulás kognitív fázisának gyakorlása, elsajátítása. Alapvető mozgáskultúra
kialakítása.
 A testhelyzetek proprioceptív érzékelése, felidézési és felismerési folyamatok
képességének megszerzése a mozgásban.
 Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása,
 Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. A játékkészség
alapjainak lerakása.
I. KOORDINÁCIÓ

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Labda nélküli koordináció Cél:
1. Labda nélküli koordináció: 1.
Testrészek, végtagok helyzet,
mozgás,
irány és tér érzékelésének
fejlesztése.
- Kar- és lábmunka összhangjának- Határozott formájú
kialakítása.
szabadgyakorlatok
- Testtartási rendellenességek
- Statikus (testhelyzetre
megelőzése, kiküszöbölése
vonatkozó) és kinesztétikus
kiszűrése.
(testmozgással kapcsolatos) utánzó gyakorlatok.
- Megindulások, megállások.
- Tér-idő-testrész koordinációit
fejlesztő gyakorlatok.
- Szökdelések, társ- és
tárgykerüléssel.
- Előre-hátra-oldalra történő
mozgások tempó- és
2. Labdás koordináció
irányváltással.
1.

-

Labda nélküli koordináció:

-

Legyenek képesek egyszerű
formájú szabadgyakorlatokat
végrehajtani
ütemezésre, ütemtartással.
Legyenek képesek
végrehajtani utánzó
mozgásokat tükörmozgással,
árnyékmozgással.
Legyenek képesek
végrehajtani megállásokat,
indulásokat, társ-és
tárgykerüléseket.
Ismerjék fel a tér irányait, a
végtagok neveit azok
mozgásának irányait.
Ismerjenek játékos futó, sorés váltóversenyeket.

Labdaérzékelés fejlesztése.
Lassú futás labdavezetés közben.

-
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6.
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9.
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2. Labdás koordináció
2.
- Labdaérzékelő gyakorlatok Szervezés:
helyben,
- Labdaérzékelő gyakorlatok
Tornateremben, csarnokban,
járás közben, előre-hátra- udvaron, pályán
oldalra
utánzással (frontális).
- Labdás koordinációs
Csoportosan edző, testnevelő
gyakorlatok labdavezetéssel
vezetésével, irányításával
mértani alakzatokban
(csillag, háromszög, négyzet,
Módszer:
téglalap, Y)
Bemutatás
- Két, három, négy vagy több
Gyakorlás
játékos együttműködése –
Hibajavítás
négyszög, téglalap és
Ismétlés
rombusz alakzatban –
Alkalmazás
amelyben változtatni lehet az
átadások irányát, a célpont Eszköz:
megváltoztatásáig.
bóják, zsámolyok, karók,
- Feladatok négyszögben.
különböző nagyságú és minőségű- Feladatok téglalapban.
labdák (gumi, bőr, tenisz,
- Feladatok rombuszban.
medicin)

Labdás koordináció:
Legyenek képesek a labdát
megszelídíteni, birtokolni
kézzel és lábbal.
Legyenek képesek a labdát
kézzel gurítani, dobni,
pattogtatni, járás és futás
közben vezetni, hajtani.
Legyenek képesek érzékelni a
különböző méretű és
minőségű labdák közötti
különbségeket,
tulajdonságokat.
Legyenek képesek érzékelni a
labdát – álló-és mozgás
közben - talajon.
Tudják a labdát vezetni
ügyesebb lábbal a talajon
járás, kocogás és futás
közben.
Legyenek képesek labdát
vezetni – kézzel és lábbal –
különböző mértani
alakzatokban.

II. ÜGYESSÉG

KÖVETELMÉNYEK

Tematikus tananyag és
tanulási program
Cél: Az ügyesség nagyfokú,
1. Gyors koordináció - amikor •
hatékony fejlesztése
időkényszer mellett kell
végrehajtani
•
Gyors koordináció: amikor
gyakorlatot,feladatot:
időkényszer mellett kell
- futójátékok: sorban, körben,
végrehajtani gyakorlatot,feladatot szétszórtan, egyénileg és •
Differenciális mozgásérzékelés:
csoportokban, egymást
(kinesztézis= belső
kerülgetve, szereppel és
mozgásérzékelés);
feladatokkal,
izomfeszülés,ellazulás foka
- fogójátékok: egy és két
fogóval, átfutásos
•
Statikus, dinamikus egyensúly.
feladatokkal, „házzal” és
Téri tájékozódás
„ház” nélkül.
- egyéni sor-és váltóversenyek:
15-30 m- es távon, tárgyat
kerülgetve, különböző
testhelyzetekből történő
indulással és célba
érkezéssel, tárgyak
hordásával. Váltás helyben.
- akadályversenyek: 15-30 mes távon, 3- 4 akadállyal (pl.
bújás, járás, csúszás, mászás)

A saját mozgás érzékelésének
pontossága térben és időben
Ismerje az egyszerű,
bonyolult gyors
mozgásformákat.
Az ÜGYES jól és pontosan
tud
különbséget tenni a
távolságok és a sebességek
között.
A terhelés fokozása
elsősorban a
koordináció bonyolultsági
szintjének emelésével
történjen
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2. Differenciális mozgás- és
egyensúlyérzékelés:
- járások 20 cm széles vonalak
között, 5 cm-es vonalon,
- járások padon, számoly
magasságra emelt rézsútos
padon bújás, járás, kúszás,
csúszás, mászás… stb.)
III. TECHNIKAI KÉPZÉS

-

CÉL:
A labdával való kapcsolat,
ismerkedés.
A labdaérzékelés fejlesztése.
Az alaptechnikai fejlesztése
(rúgások, átvételek, átadások,
labdavezetés)
Szervezés:

-

-

- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kiscsoportokban.
- Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával.
Módszer:
1. Bemutatás
2. Gyakorlás
3. Hibajavítás
4. Ismétlés
5. Alkalmazás
-

-

-

Eszköz:
bóják, karók,
különböző nagyságú és minőségű
labdák (gumi, bőr, tenisz,
medicin)
tornapadok (2m, 4 m)
rúgópalánk

-

Tematikus tananyag és
tanulási program
Előkészítő labdás
gyakorlatok: Helyben:
Medicinlabdán rúgással, a láb
rúgófelületeinek (belső, belső
csüd, külső, külső csüd, teljes
csüd) érintése
Labdagörgetés tappal,
helyben előre- hátra-oldalra
Bal-és jobb lábbal váltva
talppal a labda visszahúzása,
majd belsővel előre.
Bal-és jobb lábbal váltva
talppal a labda visszahúzása,majd csüdrúgással előre.
Járás közben:
Előre haladás közben a labda
talppal való megállítása.
Előre haladás közben talppalbefelé átgörgetés, majd a
másik láb belsővel való
megállítása.
Előre haladás közben a
talpon keresztül a labda
befelé való görgetése, majd vissza ugyanez a másik
lábbal folyamatos
előrehaladás közbe.
Oldalt haladás közben
(mindkét irányban) talppal
befelé átgörgetés, majd másik
láb belsővel való megállítása
Lassú futás közben:
Labdával a lábak között
(belső) érintve haladás előre
Labdavezetések közben
labdamegállítások,
irányváltoztatások,
fordulatok, bójakerülések.

KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes:
a különböző méretű és
nagyságú labdák
megszelídítésére (kézzel és
lábbal),
érzékelni a különböző méretű
és nagyságú labdákat
(kemény, puha, lapos, gurul,
pattog, magas, alacsony…)
a mozgó, guruló, pattogó
labdát megállítani,
a lapos, guruló labdákat
lábbal megállítani, átvenni,
az alapvető rúgások, átadások
végrehajtására (ellenfél
nélkül),
járásban, kocogás és futás
közben a labdavezetésre, a
labda megállítására,
álló és feléje guruló labdát
belsővel és csüddel megrúgni,
visszarúgni,
pontosan célozni gurítással,
átadással, célzással
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Az alaptechnikai elemek
fejlesztése:
Állított és mozgó labdával az
lapvető rúgásfajták oktatása
(belsőrúgás, csüdrúgás)
Paddal, rúgófal szembeni
történő gyakorlás.
Társsal, társakkal, végzett
gyakorlás
Labdás koordinációs
gyakorlatok labdavezetéssel
mértani alakzatokban
(csillag, háromszög, négyzet,
téglalap, Y)
Játékhelyzetekben történő
gyakorlás:
Érintő fogójáték.
Célzó játékok. Egyéni játék
labdavezetéssel.
Egyéni és csoportos
területváltó játékok
labdavezetéssel
Sor- és váltóversenyek a
tanult technikai elemek
beépítésével

IV. CSAPATJÁTÉK
KIALAKÍTÁSA
Cél: 4:4 elleni rombusz
kialakítása
5. Labdabirtoklás
- Játékosok helyezkedése
szélességben és mélységben.
- Összjáték kialakítása előre
irányuló játékkal.
- Labdatartás és egyéni játék.
5. Az ellenfél labdabirtoklása:
- Területfelosztás, pozíciók
megismerése.
- A labdabirtokló felvétele.
- Labdacentrikus védekezés
Szervezés:

Tematikus tananyag és
tanulási program

-

-

-

Labdabirtoklás:
1.Támadás és gólszerzés:
Technikai elemek (cselezés,
labdavezetés, átadás, lövés)
alkalmazása.
Csapatformák:
- játék 1:1 ellen,
- kis játékok kapus nélkül (2:2,
3:3, 4:4)
2.Célzás:
Átadások (álló és mozgó)
saját társhoz, mozgás közben.
Védett cél, védett terület
kialakítása.
Célpont létrehozása,
kitalálása, kilövése.

- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kis 3.Egyéni labdabirtoklás

KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes:
⇒ A távolság érzékelésére (a
játékosok egymásközti
helyezkedésére, szélességben
és mélységben).
⇒ A terület téri érzékelésére
(gyakorlat-és játékformák
alkalmazása meghatározott
kijelölt területen).
⇒ A labda egyéni és együttes
kihozatalára.
⇒ Gól és pontszerzésre.
⇒ Összjáték kialakítására
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csoportokban.
- Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával.

1.
2.
3.
4.
5.

-

-

Módszer:
Bemutatás
Gyakorlás
Hibajavítás
Ismétlés
Alkalmazás

-

-

Eszköz:
bóják, karók,
különböző nagyságú és minőségű
labdák(gumi, bőr, tenisz,
medicin)
kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m) Játékban ajánlott szabályok és
eszközméretek:
labdaméret: 3-as
kapuméret 2x1 m
Pályaméret: 20x30 m
Létszám: 4:4 ellen (kapus nélkül)Játékidő: 10 perc/mérkőzés
V. KONDICIONÁLÁS
Cél: Reakció és futógyorsaság
fejlesztése.

javítása:
Labda fölötti kontroll.
Átvételek, cselezés mozgás
közben.
Pozíció keresés az ellenféllel
szemben, területen.
4.Az együttes labdabirtoklás
gyakorlása:
Készenlét a labda
továbbítására, fogadására,
átvételére.
Az ellenfél átjátszása.
Pozíciójáték kialakítása.
Az ellenfél labdabirtoklása:
1. Az ellenfél zavarása:
Labdabirtokló játékos
feltartóztatása. Az ellenfél
feltartóztatása.
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⇒ Különbséget tenni a saját
csapata között.
⇒ Az ellenfél védelmi
vonalán áthaladni irányuló
játékot.
⇒ Megelőzni az ellenfél
gólszerzését.
⇒ Ismerje és tudja az 1:1,
2:2, 3:3, 4:4 elleni kis
játékokat
⇒ Ismerje a vonalfutballt

2. Labdaszerzés:
Párharc a labdáért.
Alapszerelés tanulása.
3. A kapu megvédése:
Közelítés a labdához és az
ellenfélhez.
Pozíciók ismerete.
Gyakorlati feladatok:
Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4:4 ellen
(kapus nélkül)
Vonaljáték 4:4 ellen.
Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Külön kondicionálás nincs ! 1. Legyenek képesek:
A kondicionális képességek –
edzéselméleti felosztása
 gyors- és folyamatos és
szerint - reakció és
kitartó futásra,
futógyorsaság fejlesztéséra  az ügyességen, a koordinációs
van szükség, melyet az
feladatokon és a technikai
ügyességfejlesztés,
gyakorláson keresztül a
koordinációs
kitartásara.
képességfejlesztés, technikaitaktikai képzés keretében
2. A sportantropometriai,
kerül megvalósításra (lásd: I- állóképességet, erőt,
II-IIIgyorsaságot, stb., vagy a
IV. modul)
labdarúgáshoz szükséges
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speciális képességeket
vizsgáló módszerek:
1. (természetesen a megfelelő
referenciák ellenőrizhetők)
hozzájárulhatnak a minőségi
labdarúgás kialakításához.
2. A rendszeres edzés,
versenyzés végzéséhez
kellenek azok az élettani
fizikai (a labdarúgás
technikai, taktikai, vagy
mentális, pszichés oldalának
vitelére külön szakértők
vannak felkérve) paraméterek,
amelyek valóban jelzik, hogy
a gyermek a genetikailag
meghatározott lehetőségein
belül optimális élettani
állapotban tudjon
sikerélményt biztosítóan
focizni.
3.
4. 6-8 évben sportantropometriai
vizsgálatok: a növekedési
típus – Conrad (1963), - a
szomatotípus becslésére –
Heath és Carter (1967) – a
testösszetétel Drinkwater és
Ross), - a várható
testmagasság becslésére
Mészáros és Mohácsi (1983).
A labdarúgásra jelentkezett
gyermekek genetikai,
morfológiai és funkcionális
jellemzőinek rögzítése.
5.
6. ,
VI. MENTALITÁS
Cél: A játéköröm kialakítása

1. A sportághoz való kötődés
kialakítása
2. Foglalkozások, edzések
rendjének, szabályainak
kialakítása

Tematikus tananyag és
tanulási program
1. A sportághoz való kötődés
kialakítása:
7. a sportiskola
szellemiségének, céljainak •
megismertetése,
8. a labdarúgásban rejlő
játéköröm, sikerélmény,
•
belső hajtóerők, attitűdök
kialakítása
9. a sportág magyarországi

KÖVETELMÉNYEK

Alakuljon ki a
tanulókban,játékosokban :
az önfegyelem az együttes
tevékenység ritmusa, rendje,
az öltözés, vetkőzés, a
tisztálkodás rendje, az
öltözőrend igénye,
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hagyományainak,
•
eredményeinek,
példaképeinek bemutatása
3. Tornák, mérkőzések pozitív
10. a sportág helyi, egyesületi •
mentalitásának kialakítása
települési hagyományainak,
4. 4. Az edző, testnevelő
eredményeinek,
•
magatartásának követelményei
példaképeinek bemutatása, •
5.
11. a sportág nemzetközi
6.
nagyságainak bemutatása.
7.
12.
•
8.
13. Foglalkozások, edzések
•
9.
rendjének, szabályainak
10.
kialakítása :
11. Módszer:
„Az igazi győztesek
14. az öltöző, sportcsarnok,
nem születnek, hanem azzá
tornaterem, szertár,
12. válnak !”
szabadtéri pálya rendjének,
13.
szokásainak ismertetése,
14. Beszélgetés
15. öltözködés, tisztálkodás,
15. Formálás
higiéniás szokásainak
16. Motiválás
kialakítása
17. Oksági és attribuciós hatások, 16. az edző, testnevelő,
18. Pozitív internalizáció és
osztálytársak, csapattársak
meggyőzés
tiszteletének kialakítása.
19. Egyéni, személyes ráhatás
17.
20. Közösségfejlesztés, társas
18. Tornák, mérkőzések pozitív
identitás
mentalitásának kialakítása :
21. Személyes példamutatás,
19. a csapategység, közösségi
modellkövetés
szellem, összetartozás
22. Pedagógiai, pszichológiai,
kialakítása,
biológiai ismeretek és azok
20. az iskolai, sportegyesületi
alkalmazása
hovatartozás, identitás
23.
kialakítása,
Segédeszközök:
21. az ellenfél tisztelete, a
1. flipchart tábla
kultúrált viselkedés, mások
2. faliújság
(vendégek,
3. oktatófilmek
22. vendéglátók) tiszteletének
4. projektor és egyéb
kialakítása,
multifunkcionális eszközök,
23. a játékszabályok betartása,
segédanyagok.
elfogadása,
24. a győzelem és a vereség
elfogadása,
25. a játékvezető, mérkőzés
felügyelő, edzők, testnevelők
utasításainak betartása,
26. a felnőttek, szülők, kísérők
tiszteletének kialakítása.
27.
28.
4. Az edző, testnevelő
magatartásának
követelményei :
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a sportág szeretete, az iskola
és a társak szeretete,
az ellenféllel szembeni
sportszerűség,
a kommunikáció elsajátítása
(osztálytárs, csapattárs, edző,
tanár, vezető, szülő),
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a) Mutassanak példát: a
gyerekekkel foglalkozó
edzők, testnevelők
magatartása legyen példa
arra, hogyan viselkedjünk
társainkkal szemben. A
felnőttek igazi
sportemberként viselkednek.
b) Biztosítsák a gyerekek
szórakozását: A gyerekek az
izgalom és az élvezet miatt
fociznak. Az eredménycentrikus
felfogás – „csak a győzelem
számít” elv
- nagyban csökkenti az
élvezetet.
c) Készüljenek fel alaposan a
foglakozások előtt:
A gyerekek mozgásigénye
hatalmas, de koncentrálni
csak rövid ideig tudnak.
Ezért különösen fontos, hogy
előzetesen készüljünk fel a
foglalkozásokra.
d) Gyakoroltassunk változatos,
kivitelezhető feladatokat:
A megfelelő gyakorlatok
lekötik a gyerekeket és
sikerélményt adnak nekik.
e) Foglakozzanak minden
gyerekkel: Mindenkire
egyenlő mértékben
figyeljünk, képességektől
függetlenül. Minden gyerek
számára biztosítsuk a
lehetőséget a tanulásra,
fejlődésre.
f) Helyezzék előtérbe a
kispályás játékot: A kispályás
mérkőzéseken gyakoribb a
kontaktus a labdával és
nagyobb esély van
képességfejlesztésre.

-

VII. KAPUSKÉPZÉS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Cél:
Az ügyesség fejlesztése az
életkori sajátosságok

Együtt játszanak a
Még nincs kiválasztás,
mezőnyjátékosokkal és ennek következésképpen
megfelelően igazi
követelményrendszerről sem
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figyelembevételével.
A „kapusjelöltek” együtt
játszanak a mezőnyjátékosokkal,
mert az életkori sajátosságoknak
megfelelően 4:4 elleni játékban
kapus nélkül játszanak !

kapusképzésről még nem
beszélhetünk.
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beszélhetünk.

Azok a gyerekek, akik
vonzódnak a kapus poszthoz,
- öltözékükben, akaratukban
is ez tükröződik – játékos
jelleggel elkezdhető az
érintőleges kapusfoglalkozás.
Technika: a különböző
irányból érkező, eltérő
magasságú labdák
birtokbavétele.

-

VIII. VERSENY és
JÁTÉKSZABÁLYOK

Taktika:
Játékszabályok.
Kapusra vonatkozó
szabályok
Tematikus tananyag és
tanulási program

Cél: Az életkornak megfelelő,
labdarúgó játékszabályok,
torna és versenyszabályok
1. Sportfelszerelés, öltözék
ismerete.
használata:
2. a.) edzés: időjárásnak
1. Sportfelszerelés, öltözék
megfelelő sportfelszerelés.
használata:
(gumistoplis, sport zokni, rövidnadrág, mez,
2. Versenyszabályok:
sípcsontvédő, jelzőtrikó,
melegítő, széldzseki)
3. A mérkőzés szabályai:
3.
b.) mérkőzés: gumistoplis,
sportszár, rövidnadrág,
sípcsontvédő, számozott mez.
4.
•
•
•
•
•
•

•

Versenyszabályok:
Pályaméret: 20x30 m
Kapuméret: 2x1 m
Büntető m.: 6 m-re az
alapvonaltól
Labdaméret: 3
Játékidő :
10
perc/mérkőzés
Létszám:
4 : 4 ellen
(kapus
nincs)
Játékvezető : nincs

KÖVETELMÉNYEK
Ismerjék és tudják
alkalmazni:
az életkornak megfelelő
játékszabályokat,
az sportöltözék használatát
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4. A mérkőzés szabályai:
•
-

-

•
-

-

-

-

-

-

-

Gól:
a pálya teljes területéről el
lehet érni.
gól után az alapvonal mögül
kell újra indítani a játékot;
(nincs középkezdés).
a gólt elérő csapatnak vissza
kell mennie a saját térfelére
és
csak a védőtérfélen próbálhat
szerelni.
Les: NINCS !
az ellenfélről kerül a labda az
alapvonal mögé, lábbal
hozható ismét játékba, a
vonal mögül.
Partdobás: NINCS !
a folyamatos támadójáték
érdekében a labda lapos
passzal hozható játékba,
melyből közvetlenül nem
lehet gólt elérni.
az ellenfél játékosai nem
akadályozhatják a labda
játékba hozását.
az ellenfél játékosainak a
labdától 3 m-re lehet
helyezkedniük.
Szögletrúgás:
Három szöglet esetén
büntetőrúgás következik.
Szabálytalanság:
szabadrúgást vonnak maguk
után.
Büntető:
büntetőterületen /6 m/ belüli
kezezésnél büntetőrúgás
következik.
a büntetőpont a kapu
közepétől számított 15 m-re
van.
a büntetőrúgást üres kapura
kell elvégezni.
Csere:
cserélni bármikor lehet!
a cserénél a cserejátékosok
kezet fognak egymással
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a lecserélt játékos bármikor
visszacserélhető!
a cserejátékosok elhelyezése
a saját kapu oldalán az
alapvonal és az oldalvonal
találkozásánál
Térfélcsere – NINCS !
Felszerelés:
a játékosok gumistoplis
cipőben vagy torna/edző/
cipőben játszhatnak.
„éles” stoplis cipőben nem
lehet játszani.

IX. PSZICHOLÓGIA,
Tematikus tananyag és
PEDAGÓGIA,
tanulási program
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Cél:
1. Játékorientált foglalkozások
tervezése és lebonyolítása:
4. A gyermek játékélményének
Előre megtervezett játékos
fenntartása és átvitele a
feladatok, melyek a
labdarúgás, valamint az iskola
gyermekek együttes élményét
szervezeti rendszerébe.
erősítik. A feladatoknak
2. Társakkal való kapcsolat
világos és érthető céljuk
kialakítása.
legyen, melyekben minden
3. Szabályok megismertetése az
gyermek egyformán részt
absztrakt szabályok kivételével
vesz.
2. Egyén fókuszú játékos
csoportos feladathelyzetek
kialakítása Olyan
feladathelyzetek, ahol a
játékostársak szolgálják ki a
középpontban levő
gyermeket. Mindenkire sort
kell keríteni.
3. Játékos szabálytanulás
(rajzfilmfigurák, vagy egyéb
szereplők, mint modellek
igénybevételével)
4. Olyan szemléltető ábrák
készítése, melyek
segítségével az alapvető
szabályokat a gyermekek
számára érthető formában elő
lehet adni.
5.
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KÖVETELMÉNYEK
⇒ Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban, a
közösségben.
⇒ Ismerje és tartsa be a
játékok szabályait.
⇒ Ismerje a közösség
szociális szabályait.
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2. évfolyam
A labdarúgás tanulásának céljai a 2. évfolyamban
 A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak elemi szintű megismerése,
 A sportpályával, sportcsarnokkal, öltözővel, szertárral, sportszerekkel való találkozás és
azok használatának, rendjének megismerése, megtartása. A sportághoz való kötődés
megszilárdítása.
 A higiéniai, sportegészségügyi, civil és sportöltözködési szokások kialakítása. Keringési –
légzési bázis rendszerének fejlesztése,
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel,
 Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez,
megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok
elsajátítása,
 Élvezet a játékban, játéköröm.
 A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása (csapattárs, edző, testnevelő, vezető)
 Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY.
 A motoros tanulás kognitív fázisának gyakorlása, elsajátítása. Alapvető mozgáskultúra
kialakítása.
 A testhelyzetek proprioceptív érzékelése, felidézési és felismerési folyamatok
képességének megszerzése a mozgásban.
 Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása,
 Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. A játékkészség
alapjainak lerakása.
I. KOORDINÁCIÓ

3.

-

-

4.

-

-

1.
2.
3.

Tematikus tananyag és
tanulási program
Részei:
1. Labda nélküli koordináció: 1.
Labda nélküli koordináció Cél:
Testrészek, végtagok helyzet, - Határozott formájú
mozgás, irány és tér
szabadgyakorlatok
érzékelésének fejlesztése.
- Statikus (testhelyzetre
Kar- és lábmunka összhangjának vonatkozó) és kinesztétikus kialakítása.
(testmozgással kapcsolatos)
utánzó gyakorlatok.
Testtartási rendellenességek
megelőzése, kiküszöbölése
- Megindulások, megállások.
kiszűrése.
- Tér-idő-testrész koordinációit
Labdás koordináció
fejlesztő gyakorlatok.
Labdaérzékelés fejlesztése.
- Szökdelések, társ- és
Lassú futás labdavezetés közben. tárgykerüléssel.
Szervezés:
- Előre-hátra-oldalra történő mozgások tempó- és
Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán
irányváltással.
(csoportosan és egyénileg)
2. Labdás koordináció
Csoportosan edző, testnevelő
2.
vezetésével, irányításával
Módszer:
- Labdaérzékelő gyakorlatok Bemutatás
helyben,
Gyakorlás
- Labdaérzékelő gyakorlatok
Hibajavítás
járás közben, előre-hátra- -

KÖVETELMÉNYEK
Labda nélküli koordináció:
Legyenek képesek egyszerű
formájú szabadgyakorlatokat
végrehajtani
ütemezésre, ütemtartással.
Legyenek képesek
végrehajtani utánzó
mozgásokat tükörmozgással,
árnyékmozgással.
Legyenek képesek
végrehajtani megállásokat,
indulásokat, társ-és
tárgykerüléseket.
Ismerjék fel a tér irányait, a
végtagok neveit azok
mozgásának irányait.
Ismerjenek játékos futó, sorés váltóversenyeket.
Labdás koordináció:
Legyenek képesek a labdát
megszelídíteni, birtokolni
kézzel és lábbal.
Legyenek képesek a labdát
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5.
-

Ismétlés
Alkalmazás Eszköz:
bóják, zsámolyok, karók,
különböző nagyságú és minőségű
labdák (gumi, bőr, tenisz,
medicin)
-

-

II. ÜGYESSÉG

oldalra
Labdás koordinációs
gyakorlatok labdavezetéssel
mértani alakzatokban
(csillag, háromszög, négyzet,
téglalap, Y)
Két, három, négy vagy több
játékos együttműködése –
négyszög, téglalap és
rombusz alakzatban –
amelyben változtatni lehet az
átadások irányát, a célpont megváltoztatásáig.
Feladatok négyszögben.
Feladatok téglalapban.
Feladatok rombuszban.
-

Tematikus tananyag és
tanulási program

Cél: Az ügyesség nagyfokú,
hatékony fejlesztése

1. Gyors koordináció - amikor •
időkényszer mellett kell
végrehajtani
•
Gyors koordináció: amikor
gyakorlatot,feladatot:
időkényszer mellett kell
- futójátékok: sorban, körben,
végrehajtani gyakorlatot.
szétszórtan, egyénileg és
•
Differenciális mozgásérzékelés:
csoportokban, egymást
(kinesztézis= belső
kerülgetve, szereppel és
mozgásérzékelés);
feladatokkal,
izomfeszülés,ellazulás foka
- fogójátékok: egy és két
fogóval, átfutásos
•
Statikus, dinamikus egyensúly.
feladatokkal, „házzal” és
Téri tájékozódás
„ház” nélkül.
- egyéni sor-és váltóversenyek:
15-30 m- es távon, tárgyat
kerülgetve, különböző
testhelyzetekből történő
indulással és célba
érkezéssel, tárgyak
hordásával. Váltás helyben.
- akadályversenyek: 15-30 mes távon, 3- 4 akadállyal (pl.
bújás, járás, csúszás, mászás)
2. Differenciális mozgás- és
egyensúlyérzékelés:
- járások 20 cm széles vonalak
között, 5 cm-es vonalon,
- járások padon, számoly
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kézzel gurítani, dobni,
pattogtatni, járás és futás
közben vezetni, hajtani.
Legyenek képesek érzékelni a
különböző méretű és
minőségű labdák közötti
különbségeket,
tulajdonságokat.
Legyenek képesek érzékelni a
labdát – álló- és mozgás
közben - talajon.
Tudják a labdát vezetni
ügyesebb lábbal a talajon
járás, kocogás és futás
közben.
Legyenek képesek labdát
vezetni – kézzel és lábbal –
különböző mértani
alakzatokban.
KÖVETELMÉNYEK
A saját mozgás érzékelésének
pontossága térben és időben
Ismerje az egyszerű,
bonyolult gyors
mozgásformákat.
Az ÜGYES jól és pontosan
tud
különbséget tenni a
távolságok és a sebességek
között.
A terhelés fokozása
elsősorban a
koordináció bonyolultsági
szintjének emelésével
történjen
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magasságra emelt rézsútos
padon bújás, járás, kúszás,
csúszás, mászás… stb.)
III. TECHNIKAI KÉPZÉS
CÉL:
A labdával való kapcsolat,
ismerkedés.
A labdaérzékelés fejlesztése.
Az alaptechnikai fejlesztése
(rúgások, átvételek, átadások,
labdavezetés)

-

-

-

Szervezés:
- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kis
csoportokban.
- Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával.
-

1.
2.
3.
4.
5.

-

-

Módszer:
Bemutatás
Gyakorlás
Hibajavítás
Ismétlés
Alkalmazás

-

-

Eszköz:
bóják, karók,
különböző nagyságú és minőségű
labdák (gumi, bőr, tenisz,
medicin)
tornapadok (2m, 4 m)
rúgópalánk
-

-

Tematikus tananyag és
tanulási program
Előkészítő labdás
gyakorlatok: Helyben:
Medicinlabdán rúgással, a láb
rúgófelületeinek (belső, belsőcsüd, külső, külső csüd, teljes
csüd) érintése
Labdagörgetés tappal,
helyben előre-hátra- oldalra Bal-és jobb lábbal váltva
talppal a labda visszahúzása,
majd belsővel előre.
Bal-és jobb lábbal váltva
talppal a labda visszahúzása,
majd csüdrúgással előre.
Járás közben:
Előre haladás közben a labda
talppal való megállítása.
Előre haladás közben talppal
befelé átgörgetés, majd a másik láb belsővel való
megállítása.
Előre haladás közben a talpon
keresztül a labda befelé való görgetése, majd vissza
ugyanez a másik lábbal
folyamatos előrehaladás
közbe.
Oldalt haladás közben
(mindkét irányban) talppal
befelé átgörgetés, majd másik
láb belsővel való megállítása
Lassú futás közben:
Labdával a lábak között
(belső) érintve haladás előre
Labdavezetések közben
labdamegállítások,
irányváltoztatások,
fordulatok, bójakerülések.
Az alaptechnikai elemek
fejlesztése:
Állított és mozgó labdával az
lapvető rúgásfajták oktatása

KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes:
a mozgó, guruló, pattogó
labdát megállítani,
a lapos, guruló labdákat
lábbal megállítani, átvenni,
az alapvető rúgások, átadások
végrehajtására (ellenfél
nélkül),
járásban, kocogás és futás
közben a labdavezetésre, a
labda megállítására,
álló és feléje guruló labdát
belsővel és csüddel megrúgni,
visszarúgni, pontosan célozni
gurítással, átadással,
célzással,
mindkét lábbal paddal,
rúgófallal szemben a tanult
alaptechnikai
rúgásfajtákat alkalmazni,
a szembelévő társsal a
folyamatos átadásokra és
átvételekre
a tanult technikai elemek
alkalmazásával mértani
alakzatokban (csillag,
háromszög, négyzet, téglalap,
Y) a labdavezetésre.
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(belsőrúgás, csüdrúgás)
Paddal, rúgófal szembeni
történő gyakorlás.
Társsal, társakkal, végzett
gyakorlás
Labdás koordinációs
gyakorlatok labdavezetéssel
mértani alakzatokban
(csillag, háromszög, négyzet,
téglalap, Y)
Játékhelyzetekben történő
gyakorlás:
Érintő fogójáték.
Célzó játékok. Egyéni játék
labdavezetéssel.
Egyéni és csoportos
területváltó játékok
labdavezetéssel
Sor- és váltóversenyek a
tanult technikai elemek
beépítésével

IV. CSAPATJÁTÉK
KIALAKÍTÁSA

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Cél: 4:4 elleni rombusz
kialakítása

Labdabirtoklás:

Legyen képes:

6. Labdabirtoklás
- Játékosok helyezkedése
szélességben és mélységben.
- Összjáték kialakítása előre
irányuló játékkal.
- Labdatartás és egyéni játék.

-

6. Az ellenfél labdabirtoklása:
- Területfelosztás, pozíciók
megismerése.
- A labdabirtokló felvétele.
- Labdacentrikus védekezés

-

-

-

Szervezés:
- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kiscsoportokban.
- Csoportosan edző, testnevelő -

1.Támadás és gólszerzés:
Technikai elemek (cselezés,
labdavezetés, átadás, lövés)
alkalmazása.
Csapatformák:
- játék 1:1 ellen,
- kis játékok kapus nélkül (2:2,
3:3, 4:4) 2. Célzás:
Átadások (álló és mozgó)
saját társhoz, mozgás közben.
Védett cél, védett terület
kialakítása.
Célpont létrehozása,
kitalálása, kilövése.
A labda területre, ill.
területről való lövése. 3.
Egyéni labdabirtoklás
javítása:
Labda fölötti kontroll.
Átvételek, cselezés mozgás
közben.
Pozíció keresés az ellenféllel

⇒ A távolság érzékelésére (a
játékosok egymásközti
helyezkedésére, szélességben
és mélységben).
⇒ A terület téri érzékelésére
(gyakorlat-és játékformák
kijelölt területen).
⇒ A labda egyéni és együttes
⇒ Gól és pontszerzésre.
⇒ Összjáték kialakítására
⇒ Különbséget tenni a saját
csapata labdabirtoklása
között.
⇒ Az ellenfél védelmi
vonalán ellenfék kapujára
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vezetésével,

1.

Módszer:
Bemutatás
Gyakorlás
Hibajavítás
Ismétlés
Alkalmazás

irányításával.

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Eszköz:
9. bóják, karók, labdák, jelzőtrikók
10.kapuk (2x1 m, 3x2 m)
11.
12.Játékban ajánlott szabályok és
eszközméretek:
13.labdaméret: 3-as
14.kapuméret 2x1 m
15.Pályaméret: 20x30 m
16.Létszám: 4:4 ellen (kapus nélkül)
17.Játékidő: 10 perc/mérkőzés
18.
19.
-

szemben, területen. 4. Az
együttes labdabirtoklás
gyakorlása:
Készenlét a labda
továbbítására, fogadására,
átvételére.
Az ellenfél átjátszása.
Pozíciójáték.
Az ellenfél labdabirtoklása:
1. Az ellenfél zavarása:
Labdabirtokló játékos
feltartóztatása.
Az ellenfél feltartóztatása. A
labdabirtokló játékos felé
megtévesztő cselekvés.
Labdaszerzés:
Párharc a labdáért.
Alapszerelés.
Labdaszerzési akciók,
megtévesztési akciók. 3. A
kapu megvédése:
Közelítés a labdához és az
ellenfélhez.
Pozíciók ismerete.
A játék figyelése.

Játék :
Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen
(kapus nélkül)
Vonaljáték 4.4 ellen.
4:4 elleni játék 2 kapura
kapus nélkül:
TÁMADÓ FELADATOK:
Elhelyezkedés a pályán
Szabad terület kialakítása
szélességben és mélységben
Mélységi és szélességi
átadások
Alkalomteremtés
Helyzetteremtés.
A labda megjátszása után új
pozíciók keresése.
Gólszerzés
Gyors lövőhelyzet kialakítása
Gólszerzés a tanult lövő
technikákkal
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irányuló
⇒ Megelőzni az ellenfél
gólszerzését.
⇒ Ismerje és tudja az 1:1, 2:2,
3:3, 4:4 elleni kis játékokat
⇒ Ismerje a vonalfutballt.
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V. KONDICIONÁLÁS
Cél: Reakció és futógyorsaság
fejlesztése.

VI. MENTALITÁS
Cél: A játéköröm kialakítása

548. oldal

VÉDŐ FELADATOK:
Labdaszerzés:
A labdabirtokló
megtámadása,
szerelése
Az ellenfél felállásának
megakadályozása:
Zavarás, feltartóztatás.
Támadás a labdára
Tematikus tananyag és
tanulási program

Külön kondicionálás nincs !
A kondicionális képességek –
edzéselméleti felosztása
szerint - reakció és
futógyorsaság fejlesztéséra van szükség, melyet az
ügyességfejlesztés,
koordinációs
képességfejlesztés, technikaitaktikai képzés keretében
kerül megvalósításra (lásd: III-IIIIV. modul)
Tematikus tananyag és
tanulási program

1. A sportághoz való kötődés
kialakítása:
1. A sportághoz való kötődés
- a sportiskola
kialakítása
szellemiségének, céljainak •
elfogadása,
2. Foglalkozások, edzések
- a labdarúgásban rejlő
rendjének, szabályainak
játéköröm, sikerélmény,
kialakítása
belső hajtóerők, attitűdök •
3.
kialakítása,
•
4. Tornák, mérkőzések pozitív
- a sportág magyarországi
•
mentalitásának kialakítása
hagyományainak,
5.
eredményeinek,
•
6. 4. Az edző, testnevelő
- példaképeinek bemutatása, •
magatartásának követelményei
megismerése,
7.
- a sportág helyi, egyesületi
•
8.
települési hagyományainak,
•
9.
eredményeinek,
10.
példaképeinek bemutatása,
11.
személyes megismerése,
•
12.
- a sportág nemzetközi

KÖVETELMÉNYEK
Legyenek képesek:
gyors- és folyamatos és
kitartó futásra,
az ügyességen, a koordinációs
feladatokon és a technikai
gyakorláson keresztül a
kitartásara.

KÖVETELMÉNYEK
Alakuljon ki a tanulókban,
játékosokban :
az önfegyelem az együttes
tevékenység ritmusa, rendje,
az öltözés, vetkőzés, a
tisztálkodás
rendje, az öltözőrend igénye,
a sportág szeretete, az iskola
és a társak szeretete,
az ellenféllel szembeni
sportszerűség,
a kommunikáció elsajátítása
(osztálytárs, csapattárs, edző,
tanár, vezető, szülő),
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13.
14. Módszer:
„Az igazi győztesek
nem születnek, hanem
15. azzá válnak !”
16.
17. Beszélgetés
18. Formálás
19. Motiválás
20. Oksági és attribuciós hatások,
21. Pozitív internalizáció és
meggyőzés
22. Egyéni, személyes ráhatás
23. Közösségfejlesztés, társas
identitás
24. Személyes példamutatás,
modellkövetés
25. Pedagógiai, pszichológiai,
biológiai ismeretek és azok
alkalmazása
26.
27. Segédeszközök:
28. flipchart tábla
29. faliújság
30. oktatófilmek
31. projektor és egyéb
multifunkcionális eszközök,
segédanyagok.
32.
33.
34.
-

-

-

-

-

nagyságainak bemutatása. •
Foglalkozások, edzések
rendjének, szabályainak
kialakítása :
az öltöző, sportcsarnok,
tornaterem, szertár,
szabadtéri pálya rendjének,
szokásainak betartása,
öltözködés, tisztálkodás,
higiéniás szokásainak
kialakítása
az edző, testnevelő,
osztálytársak, csapattársak
tiszteletének kialakítása.
Tornák, mérkőzések pozitív
mentalitásának kialakítása :
a csapategység, közösségi
szellem, összetartozás
kialakítása,
az iskolai, sportegyesületi
hovatartozás, identitás
kialakítása,
az ellenfél tisztelete, a
kultúrált viselkedés, mások
(vendégek,
vendéglátók) tiszteletének
kialakítása,
a játékszabályok betartása,
elfogadása, a győzelem és a
vereség elfogadása,
a játékvezető, mérkőzés
felügyelő, edzők, testnevelők
utasításainak betartása,
a felnőttek, szülők, kísérők
tiszteletének kialakítása.
Az edző, testnevelő
magatartásának
követelményei :
Mutassanak példát: a
gyerekekkel foglalkozó
edzők, testnevelők
magatartása legyen példa
arra, hogyan viselkedjünk
társainkkal szemben. A
felnőttek igazi
sportemberként viselkednek.
Biztosítsák a gyerekek
szórakozását: A gyerekek az

549. oldal

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

-

-

-

-

550. oldal

izgalom és az élvezet miatt
fociznak. Az eredménycentrikus felfogás – „csak a
győzelem számít” elv nagyban csökkenti az
élvezetet.
Készüljenek fel alaposan a
foglakozások előtt:
A gyerekek mozgásigénye
hatalmas, de koncentrálni
csak rövid ideig tudnak. Ezért
különösen fontos, hogy
előzetesen készüljünk fel a
foglalkozásokra.
Gyakoroltassunk változatos,
kivitelezhető feladatokat:
A megfelelő gyakorlatok
lekötik a gyerekeket és
sikerélményt adnak nekik.
Foglakozzanak minden
gyerekkel: Mindenkire
egyenlő mértékben
figyeljünk, képességektől
függetlenül. Minden gyerek
számára biztosítsuk a
lehetőséget a tanulásra,
fejlődésre.
Helyezzék előtérbe a
kispályás játékot:
A kispályás mérkőzéseken
gyakoribb a kontaktus a
labdával és nagyobb esély
van képességfejlesztésre.

-

-

-

VII. KAPUSKÉPZÉS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Cél:
Az ügyesség fejlesztése az
életkori sajátosságok
figyelembevételével.
A „kapusjelöltek” együtt
játszanak a mezőnyjátékosokkal,
mert az életkori sajátosságoknak
megfelelően 4:4 elleni játékban
kapus nélkül játszanak !

Együtt játszanak a
mezőnyjátékosokkal és ennek
megfelelően igazi
kapusképzésről még nem
beszélhetünk.

Még nincs kiválasztás,
következésképpen
követelményrendszerről sem
beszélhetünk.

Azok a gyerekek, akik
vonzódnak a kapus poszthoz,
- öltözékükben, akaratukban
is ez tükröződik – játékos
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jelleggel elkezdhető az
érintőleges kapusfoglalkozás.
Technika: a különböző
irányból érkező, eltérő
magasságú labdák
birtokbavétele.

-

VIII. VERSENY és
JÁTÉKSZABÁLYOK

Taktika:
Játékszabályok.
Kapusra vonatkozó szabályok
Tematikus tananyag és
tanulási program

Cél: Az életkornak megfelelő, 1. Sportfelszerelés, öltözék
labdarúgó játékszabályok,
használata: a.) edzés:
torna és versenyszabályok
időjárásnak megfelelő
ismerete.
sportfelszerelés. (gumistoplis,
sport zokni, rövidnadrág,
1. Sportfelszerelés, öltözék
mez, sípcsontvédő, jelzőtrikó,
használata:
melegítő, széldzseki)
b.) mérkőzés: gumistoplis,
2. Versenyszabályok:
sportszár, rövidnadrág,
sípcsontvédő, számozott mez.
3. A mérkőzés szabályai:
2. Versenyszabályok:
• Pályaméret: 20x30 m
• Kapuméret: 2x1 m
• Büntető m.: 6 m-re az
alapvonaltól
• Labdaméret: 3
• Játékidő :
10
perc/mérkőzés
• Létszám:
4 : 4 ellen
(kapus nincs)
• Játékvezető : nincs
3. A mérkőzés szabályai:
•
-

-

Gól:
a pálya teljes területéről el
lehet érni.
gól után az alapvonal mögül
kell újra indítani a játékot;
(nincs középkezdés).
a gólt elérő csapatnak vissza
kell mennie a saját térfelére
és csak a védőtérfélen
próbálhat szerelni. Les:
NINCS !

KÖVETELMÉNYEK
Ismerjék és tudják
alkalmazni:
az életkornak megfelelő
játékszabályokat,
az sportöltözék használatát

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
-

-

-

-

-
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-

-

-

az ellenfélről kerül a labda az
alapvonal mögé, lábbal
hozható ismét játékba, a
vonal mögül.
Partdobás: NINCS !
a folyamatos támadójáték
érdekében a labda lapos
passzal hozható játékba,
melyből közvetlenül nem
lehet gólt elérni.
az ellenfél játékosai nem
akadályozhatják a labda
játékba
hozását.
az ellenfél játékosainak a
labdától 3 m-re lehet
helyezkedniük.
Szögletrúgás:
Három szöglet esetén
büntetőrúgás következik.
Szabálytalanság:
szabadrúgást vonnak maguk
után.
Büntető:
büntetőterületen /6 m/ belüli
kezezésnél büntetőrúgás
következik.
a büntetőpont a kapu
közepétől számított 15 m-re
van.
a büntetőrúgást üres kapura
kell elvégezni.
Csere:
cserélni bármikor lehet!
a cserénél a cserejátékosok
kezet fognak egymással.
a lecserélt játékos bármikor
visszacserélhető!
a cserejátékosok elhelyezése
a saját kapu oldalán az
alapvonal és az oldalvonal
találkozásánál
Térfélcsere – NINCS !
Felszerelés:
a játékosok gumistoplis
cipőben vagy torna/edző/
cipőben játszhatnak.
„éles” stoplis cipőben nem
lehet játszani.
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IX. PSZICHOLÓGIA,
PEDAGÓGIA,
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
1.

Cél:




A gyermek
játékélményének
fenntartása.
Társakkal való kapcsolat
megszilárdítása.
Szabályok megismertetése
és alkalmaztatása.
2.

3.

4.

5.
6.

Tematikus tananyag és
tanulási program
Játékorientált foglalkozások
tervezése és lebonyolítása:
Előre megtervezett játékos
feladatok, melyek a
gyermekek együttes élményét
erősítik. A feladatoknak
világos és érthető céljuk
legyen, melyekben minden
gyermek egyformán részt
vesz.
Egyén fókuszú játékos
csoportos feladathelyzetek
kialakítása Olyan
feladathelyzetek, ahol a
játékostársak szolgálják ki a
középpontban levő
gyermeket. Mindenkire sort
kell keríteni.
Játékos szabálytanulás
(rajzfilmfigurák, vagy egyéb
szereplők, mint modellek
igénybevételével)
Olyan szemléltető ábrák
készítése, melyek
segítségével az alapvető
szabályokat a gyermekek
számára érthető formában
elő lehet adni. Ezek
gyakoroltatása a pályán a
testnevelő aktív
közreműködésével.

KÖVETELMÉNYEK

⇒ Ismerje az adott sportjáték
legegyszerűbb játékszabályát.
⇒ Legyen képes aktívan részt
venni egy
⇒ Ismerje és tartsa be a
játékok szabályait.
⇒ Ismerje a közösség
szociális szabályait.
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3. évfolyam
A labdarúgás tanulásának céljai a 3. évfolyamban
 A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak tanulása.
 A sportpályán, sportcsarnokban, öltözőben való tartózkodás rendjének megtartása.
 utazás egyénileg és csapattal. A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz,
osztálytársakhoz való kötődés megszilárdítása.
 A higiéniai, sportegészségügyi szokások betartása.
 Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése.
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel.
 Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez,
megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok
elsajátítása,
 Egyéni- és csapatjáték játékörömei.
 A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása (csapattárs, edző, testnevelő, vezető).
 Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. A győzelem, siker,
vereség elfogadása, feldolgozása, kezelése.
 A motoros tanulás kognitív fázisának gyakorlása, elsajátítása. Alapvető mozgáskultúra
kialakítása.
 Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása,
 Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása. A játékkészség alapjainak
lerakása.
I. KOORDINÁCIÓ

Tematikus tananyag és
tanulási program

Részei:
1. Labda nélküli koordináció: 2.
1. Labda nélküli koordináció Cél:
- Kar- és lábmunka összhangjánako Gimnasztika.
kialakítása.
o Statikus (testhelyzetre
vonatkozó) és
- Gyors koordináció fejlesztése.
kinesztétikus (testmozgással
- Differenciális mozgásérzékelés
kapcsolatos) utánzó
fejlesztése.
gyakorlatok.
- Optimális mennyiségű inger
o A figyelem fenntartása:
(perpétum mobile).
- könnyen érthető sokmozgásos
- Természetes futómozgás
játékok,
koordinációjának fejlesztése.
- Egyensúly és a limbikus rendszer - fogó játékok,
- sor-és váltóversenyek,
fejlesztése.
- Utánzó játékok (béka nyúl, - Testtartási rendellenességek
fóka, gólya).
megelőzése, kiküszöbölése
o Megindulások, megállások.
kiszűrése.
o Tér, idő, testrész
koordinációit fejlesztő
2. Labdás koordináció
gyakorlatok.
- Labdaérzékelés fejlesztése.
- Lassú futás labdavezetés közben.o Egyensúlyfejlesztő járások
padon, talajon lévő kötélen,
zsámolyon.
Szervezés:
o Egyensúlyfejlesztő játékok,
- Tornateremben, csarnokban,
fogók.
udvaron, pályán (csoportosan és

KÖVETELMÉNYEK
Labda nélküli koordináció:
Ismerjenek egyszerű
gimnasztikai gyakorlatokat.
Legyenek képesek a statikus
és kineszttétikus
testhelyzetek, testmozgások
utánzó és önálló
végrehajtására.
Váljanak fokozatosan képessé
a figyelem megosztását
kívánó feladatok
megoldására.
Sajátítsák el az alábbi
mozgásműveleteket:
Futásban: gyors és kitartó
futás, lépésnyújtás-és
rövidítés, irány- és
iramváltoztatás (fékezés,
lassítás, gyorsítás) Ugrásban:
helyből páros, nekifutással
egy és páros lábbal elugrás,
szökdelés.
Sajátítsák el az elemi
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-

2.
3.
4.
5.
6.

-

egyénileg)
Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával
Módszer:
Bemutatás
Gyakorlás
Hibajavítás
Ismétlés
Alkalmazás
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o Szökdelések, társ- és
tárgykerüléssel.
o Előre, hátra, oldalra történő
mozgások tempó- és
irányváltással.
-

2. Labdás koordináció
- Labdaérzékelő gyakorlatok
helyben,
- Labdaérzékelő gyakorlatok
járás közben, előre, hátra,
Eszköz:
oldalra.
bóják, zsámolyok, karók, padok, - Labdás koordinációs
gyakorlatok labdavezetéssel
labdák (3-as, 4-es)
3.
mértani alakzatokban
(csillag, háromszög, négyzet,
téglalap, Y).
Két, három, négy vagy több
játékos együttműködése –
négyszög, téglalap és
rombusz alakzatban :

-

-

a.) négyszögben:
jobb oldalra átvenni, ball
lábbal tovább vezetni és
ellenkezőleg,
az átadások jobb és bal
belsővel, ill. külsővel,
a labdaérintések számának meghatározása (1-2-3),
bója kerülés felgyorsítással.

korrekciós mozgásokat,
járásban, kúszásban,
mászásban és bizonytalan
egyensúlyi helyzetekben.
Legyenek képesek játékos
koordinációs versengésekben,
játékokban egyszerű
feladatokat végrehajtani,
mozgásokat az akadály
térbeli jellemzőihez
hozzáigazítani.

Labdás koordináció:
Legyenek képesek a labdát
megszelídíteni, birtokolni
lábbal.
Legyenek képesek mindkét
lábbal a labdát - járás és futás
közben – vezetni, társat és
tárgykerüléssel.
Legyenek képesek érzékelni a
labda irányát. Tudják a labdát
vezetni ügyesebb lábbal a
talajon járás, kocogás és futás
közben, a
lábfej különböző részeivel.
Legyenek képesek labdát –
különböző sebességgel,
tempóban - vezetni, átadni,
váltani különböző mértani
alakzatokban.

II. ÜGYESSÉG
Cél: Az ügyesség nagyfokú,
hatékony fejlesztése

Tematikus tananyag és
tanulási program

1. Reakcióképesség - amikor
időkényszer mellett kell
végrehajtani
Reakcióképesség:
a feladat
gyakorlatot,feladatot:
„felhívó” jelére a lehető
- futójátékok: az előző
legrövidebb idő alatt a
osztályokban megismert
legcélszerűbb mozgás
játékok szabálybővítéssel,
végrehajtása
elsősorban közlekedési
szabályok beiktatásával (pl.
Ritmusképesség: az összes
kézfeltartás, állj, elkerülés,
koordinációs képesség és
összeütközés)
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•

•
•

•

Tudjanak növekvő iramban,
dinamikában (erőben)
különböző labdanélküli és
labdás tevékenységeket
szabályozni, végezni.
A saját mozgás érzékelésének
pontossága térben és időben
Ismerje az egyszerű,
bonyolult gyors
mozgásformákat.
Az ÜGYES jól és pontosan
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gyakorlat központi mozzanata. -

fogójátékok: több fogóval,
átfutásos feladatokkal,
egyéni sor-és váltóversenyek
sípjelre: 20-40 m-es távon,
különböző feladatokkal:
•
labdavetéssel,
tornafeladatokkal (pl. gurulás
a padon, átugrások)
akadályversenyek: 20-40 mes távon, 3- 4 akadállyal (pl.
bújás, járás, átmászás, ugrás)

Statikus, dinamikus egyensúly.
Téri tájékozódás

-

-
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tud
különbséget tenni a
távolságok és a sebességek
között.
A terhelés fokozása
elsősorban a
koordináció bonyolultsági
szintjének emelésével
történjen

2. Ritmusképesség:
lásd (I. koordináció)

III. TECHNIKAI KÉPZÉS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Az alaptechnikai elemek
fejlesztése:

Legyen képes:

CÉL: A labdaérzékelés
fejlesztése.
A labda érzékelését elősegítő
játékok változó körülmények és
helyzetek közötti alkalmazása. a.
- A labdához történő szoktatás
zavaró körülmények között – játékostárs, ellenfél, szabályok –
meghatározott területen
- Az alaptechnikai fejlesztése
(rúgások, átvételek, átadások,
labdavezetés)
Szervezés:
- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kis
csoportokban.
- Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával.
-

1.
2.
3.
4.
5.

-

járásban, kocogás és futás
közben
– kerüléssel, szlalom - a
labdavezetés és cselezés (álló labdavezetésre, a labda
és mozgó akadályok között)
megállítására,
cselezés (páros, csoportos és - mindkét lábbal folyamatosan
teljes csapatlétszámú
adogatni – átvétellel és
gyakorlás)
átvétel nélkül - a rúgófallal
szemben,
átadás teljes csüddel,
átadás belső csüddel (ívelt - folyamatosan adogatni átadások)
átvétellel és átvétel nélkül – a
társsal, társakkal szemben
lövések célra,
a labda fedezése az ellenféllel- a szembelévő társsal a
folyamatos
szemben,
– ívelt - átadásokra és
Paddal, rúgófal szembeni
átvételekre,
történő gyakorlás.
Társsal, társakkal, végzett - a labda fedezésére az
ellenféllel szemben,
gyakorlás
Módszer:
- a labda megjátszására futás
- Labdás koordinációs
Bemutatás
közben,
gyakorlatok labdavezetéssel
Gyakorlás
mértani alakzatokban (csillag,
- a labda átvételére mozgás és
Hibajavítás
háromszög, négyzet, téglalap, helyezkedés közben,
Ismétlés
Y)
- a labda megszerzésére a
Alkalmazás
alapszereléssel, becsúszó
szereléssel,
Eszköz:
- a tanult technikai elemek
bóják, karók,
b. Ellenfél labdabirtoklása
alkalmazásával mértani
különböző nagyságú és minőségű
alakzatokban (csillag,
-

Labdabirtoklás
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-

labdák (gumi, bőr, tenisz,
medicin)
tornapadok (2m, 4 m)
rúgópalánk

-

-

labda megszerzése
párharcban
az alapszerelés alkalmazása
az ellenféllel szemben
a becsúszó szerelés
alkalmazása, tanulása
a kapu megvédése
a szerelési lehetőségek
irányai Zavarás közben
kiemelt szempont a
mozgékonyság, egyensúly és
testtartás.
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háromszög, négyzet, téglalap,
Y) a labdavezetésre.

3. Játékhelyzetekben történő
gyakorlás:
Érintő fogójáték.
Célzó játékok.
Érintő játékok
labdavezetéssel
Sor- és váltóversenyek a
tanult technikai elemek
beépítésével

-

•

IV. CSAPATJÁTÉK
KIALAKÍTÁSA

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Cél:
az alapvető taktikai elvek
megismerése
5:5 elleni játék

Labdabirtoklás:

Legyen képes:

A tér növelése szélességben
és mélységben.
•
- Pozícoójáték (háromszögek
létrehozása).
1. Labdabirtoklás
- Rombusz alakzat kialakítása. - A sorok és a vonalak
kapcsolódása.
- A labda birtokba vétele és
Átmenet védekezésből
megtartása, helyzetteremtés.
- Az ellenfél átjátszása összjátékkal támadásba.
(kényszerítő átadás).
a. kapus:
- helyezkedés a védőjátékosok
2. Az ellenfél labdabirtoklása:
mögött,
- Területvédekezés, párharc.
a játék kezdeményezése
- Zavarás előre irányuló
(labdakihozatal, kidobás,
mozgásokkal, területszűkítés.
kirúgás).
- a játék folytatása,
bekapcsolódva a játékba (a
büntetőterületen belül és
Szervezés:
kívül) mezőnyjátékosként.
- Tornateremben, csarnokban,
-

⇒ Labdabirtoklásból
megjátszani a saját
csapattársát
⇒ A labda fedezésére az
ellenféllel
⇒ A pozíciós játék(pozíciók
leszűkített területen).
⇒ A labda egyéni és együttes
⇒ A labdák továbbítására és
⇒ A helyzetteremtésre
⇒ Gól és pontszerzésre.
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udvaron, pályán egyénileg és kisb.
csoportokban.
- Csoportosan edző, testnevelő vezetésével, irányításával.

1.
2.
3.
4.
5.

Módszer:
Bemutatás
c.
Gyakorlás
Hibajavítás
Ismétlés
Alkalmazás
Eszköz:
bóják, karók, labdák, jelzőtrikók
kapuk (2x1 m, 3x2 m) Játékban ajánlott szabályok és
eszközméretek:
labdaméret: 3-as
kapuméret 2x1 m
Pályaméret: 20x30 m
Létszám: 4:4 ellen (kapus nélkül)d.
Játékidő: 10 perc/mérkőzés
-

-

Védő :
Segítség a támadásban
Labdakihozatal, a támadók
megjátszásával (mélységi
átadások)
Középső játékos:
Pozíciókeresés a védők és a
támadók között
Segítség a támadásban.
A támadók megjátszása
(mélységi
„felpassz”)
Szélső védők, támadók
megjátszása (szélességi
átadások).
Egyéni játék (előretörések).
Kapura lövések, gólszerzés.
Támadó
Pozíció keresés mélységben,
helyezkedés, megjátszhatóság
keresése.
Egyéni támadó
játéktevékenység
(kapuratörés, párharc,
kapuralövés, gólszerzés,
labdatartás, „visszapassz”)

2. Az ellenfél labdabirtoklása:
-

A terület szűkítése.
Védekezés.
Egymás fedezése.

a) Kapus:
- A gól megakadályozása.
b) Védő k:
- A gól megakadályozása.
- Az ellenfél támadójátékának
zavarása, megakadályozása.
- A labda megszerzése,
szerelés.
- A csapattársak segítése.
- A játéktér szűkítése.
- Az ellenfél középső
támadójának szerelése
(párharc)
c) Középső játékos:
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⇒ Összjáték kialakítására
⇒ Különbséget tenni a saját
csapata (társai) és az ellenfél
labdabirtoklása között.
⇒ Megelőzni az ellenfél
gólszerzését.
⇒ Ismerje és tudja az 1:1,
2:2, 3:3, 4:4 elleni kis
játékokat
⇒ Ismerje a vonalfutballt.
⇒ készség szinten játszani a
5:5 elleni játékot
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-

-

-

-

-

-

-

A labda megszerzése, a
csapattársak segítése.
Az ellenfél építkezésének,
támadójátékának
megakadályozása. A játéktér
szűkítése.
Az ellenfél középső
védőjének, középső
játékosának szerelése
(párharc megnyerése).
A csapattársak segítése
(kollektív védekezés).
Támadó:
Az ellenfél
labdakihozatalának
megakadályozása, zavarása.
A mélységi átadások
megakadályozása,
labdaszerzés.
3. Játék :
Egyéni, páros, hármas és
négyes gyakorlatok.
1:1 elleni párharcok.
4:1, 4:2 elleni játékok
(létszám azonos és
létszámhátrányos
pozíciókból)
Pozíciós játék 4:2 ellen.
Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen
(kapus nélkül)
Vonaljáték 2:2 és 4:4 ellen.
Játék a pálya meghatározott
vonalain, behatárolt területen.
5:5 elleni játék 2 kapura
kapussal: TÁMADÓ
FELADATOK:
Elhelyezkedés a pályán
Szabad terület kialakítása
szélességben és mélységben
Mélységi és szélességi
átadások
Alkalomteremtés
Helyzetteremtés.
A labda megjátszása után új
pozíciók keresése.
Kombinatív játék
Gólszerzés
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V. KONDICIONÁLÁS

-

Cél:
Mozdulat és mozgásgyorsaság
fejlesztés + technikai képzés.
Aerob kapacitás fejlesztése.

Gyors lövőhelyzet kialakítása
Gólszerzés a tanult lövő
technikákkal
VÉDŐ FELADATOK:
Labdaszerzés:
A labdabirtokló
megtámadása,
szerelése
Az ellenfél felállásának
megakadályozása:
Zavarás, feltartóztatás.
Támadás a labdára
Tematikus tananyag és
tanulási program
A meg növekedett
pályaméretek miatt nagyobb
teher nehezedik a
játékosokra, ez nagyobb
akaraterőt is igényel.
-

A kondicionálás és a technikai
képzés ebben a korban együttesen1. Mozdulat és
mozgásgyorsaság fejlesztés valósul meg !
+ technikai képzés.
- Rajtversenyek különböző
testhelyzetekből,
- Sor-és váltóversenyek
- Fogójátékok bonyolultabb
szabályokkal
- Aerob kapacitás fejlesztése.
- Tartós futás közbeni
feladatok,
- Fartlek megtanítása,
- Meghatározott időre való
futás
- (állandó hibajavítás)
- Óvatos erősítése és izomzati
lazítása az alsóvégtag
izmainak:
- Szökdelések páros és váltott
lábon
- Izületi és izomzati lazítás az
alsó végtagban.
-

VI. MENTALITÁS
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Tematikus tananyag és

KÖVETELMÉNYEK
Legyenek képesek:
a tartós futás futásra
a fartlek alkalmazására
az aerob képességek
alkalmazására,
hasznosítására,
az ügyességen, a
koordinációs feladatokon és a
technikai gyakorláson
keresztül a kitartásara.
A mozdulat és
mozgásgyorsaság mérése
2304 ponton dinamikus
láberőt mérő platón. Statikus
és dinamikus talpnyomás,
talpszerkezet vizsgálata a
későbbi leggyakrabban
előforduló labdarúgó izületi
(boka – térd izület) sérülések
megelőzésére. Aerob
kapacitás fejlesztéséhez a
szív-keringési rendszer
elektromos és mechanikus
működésének nyugalmi
ellenőrzése. Szívritmus és
arteriográfos nyugalmi
vizsgálatok. Értékelés a
vizsgálati minta abszolút és
relatív magyar referencia
értékei alapján.
KÖVETELMÉNYEK
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tanulási program
Cél: A játéköröm kialakítása
1. A sportághoz való kötődés
1. A sportághoz való kötődés
kialakítása:
kialakítása
- a sportiskola
2. Foglalkozások, edzések
szellemiségének, céljainak
rendjének, szabályainak
elfogadása,
kialakítása
- a labdarúgásban rejlő
•
3. Tornák, mérkőzések pozitív
játéköröm, sikerélmény, belső
mentalitásának kialakítása
hajtóerők, attitűdök
4. Az edző, testnevelő
kialakítása,
•
magatartásának követelményei - a sportág magyarországi
5.
hagyományainak,
6.
eredményeinek,
7.
példaképeinek bemutatása •
8. Módszer:
„Az igazi győztesek
- a sportág helyi, egyesületi
nem születnek, hanem
települési hagyományainak,
9. azzá válnak !”
eredményeinek,
•
10.
példaképeinek bemutatása, a
11. Beszélgetés
sportág nemzetközi
•
12. Formálás
nagyságainak bemutatása.
13. Motiválás
14. Oksági és attribuciós hatások, - Foglalkozások, edzések
•
15. Pozitív internalizáció és
rendjének, szabályainak
•
meggyőzés
kialakítása :
16. Egyéni, személyes ráhatás
- az öltöző, sportcsarnok,
17. Közösségfejlesztés, társas
tornaterem, szertár, szabadtéri
identitás
pálya rendjének, szokásainak
18. Személyes példamutatás,
ismertetése,
modellkövetés
- öltözködés, tisztálkodás,
19. Pedagógiai, pszichológiai,
higiéniás szokásainak
biológiai ismeretek és azok
kialakítása
alkalmazása
- az edző, testnevelő,
20.
osztálytársak, csapattársak
21.
tiszteletének kialakítása.
22.
23.
- Tornák, mérkőzések pozitív
24.
mentalitásának kialakítása :
25.
- a csapategység, közösségi
26.
szellem, összetartozás
27.
kialakítása,
28.
- az iskolai, sportegyesületi
29.
hovatartozás, identitás
30. Segédeszközök:
kialakítása,
31. flipchart tábla
- az ellenfél tisztelete, a
32. faliújság
kultúrált viselkedés, mások
33. oktatófilmek
(vendégek,
34. projektor és egyéb
- vendéglátók) tiszteletének
multifunkcionális eszközök,
kialakítása,
segédanyagok.
- a játékszabályok betartása,
35.
elfogadása,

Alakuljon ki a tanulókban,
átékosokban :
az önfegyelem az együttes
tevékenység ritmusa, rendje,
az öltözés, vetkőzés, a
tisztálkodás rendje, az
öltözőrend igénye,
a sportág szeretete, az iskola
és a társak szeretete,
az ellenféllel szembeni
sportszerűség,
a kommunikáció elsajátítása
(osztálytárs, csapattárs, edző,
tanár, vezető, szülő),
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-

-

-

-

-

-

-

a győzelem és a vereség
elfogadása,
a játékvezető, mérkőzés
felügyelő, edzők, testnevelők
utasításainak betartása,
a felnőttek, szülők, kísérők
tiszteletének kialakítása.
Az edző, testnevelő
magatartásának
követelményei : Mutassanak
példát: a gyerekekkel
foglalkozó edzők, testnevelők
magatartása legyen példa
arra, hogyan viselkedjünk
társainkkal szemben. A
felnőttek igazi
sportemberként viselkednek.
Biztosítsák a gyerekek
szórakozását: A gyerekek az
izgalom és az élvezet miatt
fociznak. Az eredménycentrikus felfogás – „csak a
győzelem számít” elv nagyban csökkenti az
élvezetet.
Készüljenek fel alaposan a
foglakozások előtt:
A gyerekek mozgásigénye
hatalmas, de koncentrálni
csak rövid ideig tudnak. Ezért
különösen fontos, hogy
előzetesen készüljünk fel a
foglalkozásokra.
Gyakoroltassunk változatos,
kivitelezhető feladatokat:
A megfelelő gyakorlatok
lekötik a gyerekeket és
sikerélményt adnak nekik.
Foglakozzanak minden
gyerekkel: Mindenkire
egyenlő mértékben
figyeljünk, képességektől
függetlenül. Minden gyerek
számára biztosítsuk a
lehetőséget a tanulásra,
fejlődésre.
Helyezzék előtérbe a
kispályás játékot: A kispályás
mérkőzéseken gyakoribb a
kontaktus a labdával és
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nagyobb esély van
képességfejlesztésre.
VII. KAPUSKÉPZÉS

-

-

-

Cél:
A játék alapvető elemeinek
megismerése
Játékosság

Tematikus tananyag és
tanulási program
1. 1. Labdával:
- Labdafogás,
- Legördülés,
- Lecsúszás,
- Vetődés,
- Kifutás
- Kigurítás,
- Kirúgás

A technikai oktatás szakaszai:
Előkészítő gyakorlatok
2. 2. Labda nélkül:
Bemutatás, bemutattatás
- Alapállás,
Magyarázat
- Helyezkedés
Rávezető gyakorlatok
Gyakorlás könnyített feltételekkel
3. Az oktatás fázisai:
Gyakorlás mérkőzésszerű
helyzetekben
a.) a játékszabályok ismerete
- Labda mérete, kapu mérete,
- Leshelyzet, labdatartás,
hazaadás, kapus védettsége,
Eszközök:
- Játékrészletek
b.) játékrendszerek, felállási
Karók, bóják, gátak
formák
Labdák,
- a kapus csapatjátékos, eleme
Jelzőtrikók,
a rendszernek
Kapusfelszerelés (kesztyű, mez,
- c.) Technikai, taktikai
nadrág, sípcsontvédő)
tevékenység:
Hordozható kapuk
- A kapus képes legyen
mindkét lábbal játékba
avatkozni
- d.) Csapat, csapatrész taktika:
- Együttműködés a csapattal
- létszámhátrány saját térfélen
- helyezkedés letámadás esetén
- Együttműködés a
védelemmel
- sorfalállítás,
- helyezkedés szögleteknél,
- együttmozgás
VIII. VERSENY és
JÁTÉKSZABÁLYOK
Cél:

Tematikus tananyag és
tanulási program
3. Sportfelszerelés, öltözék

KÖVETELMÉNYEK
⇒ Jó és célszerű
megoldásokat választva képes
legyen megakadályozni az
ellenfél góllövését.
⇒ A kapus képes legyen
mindkét lábbal játékba
avatkozni.
⇒ Képes legyen
együttműködni a csapattal
⇒ Képes legyen
együttműködni a
⇒ Ismerje a labdarúgó
játékszabályokat, különös
tekintettel a kapusra
vonatkozókat.

KÖVETELMÉNYEK
Ismerjék és tudják
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 Az életkornak megfelelő,
labdarúgó
játékszabályok,
 torna és versenyszabályok
ismerete.
 Sportfelszerelés, öltözék
használata:
 Versenyszabályok:
 A mérkőzés szabályai:
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használata:
a) edzés: időjárásnak megfelelő
sportfelszerelés. (gumistoplis,sport zokni, rövidnadrág,
mez, sípcsontvédő, jelzőtrikó,
melegítő, széldzseki)
-

alkalmazni:

b) mérkőzés: gumistoplis,
sportszár, rövidnadrág,
sípcsontvédő, számozott mez.

a pályafelügyelő utasításait

4. Versenyszabályok:
• Pályaméret: 30 x 40 m
• Kapuméret: 3 x 2 m
Büntető m.: 9 m-re az
• alapvonaltól
• Labdaméret: 4
• Játékidő :
15
perc/mérkőzés
• Létszám:
5 : 5 ellen +
kapus
• Játékvezető : nincs
•
• mérkőzés szabályai:
• Gól:
• a pálya teljes területéről el
lehet érni.
• gól után az alapvonal mögül
kell újra indítani a játékot;
(nincs középkezdés).
• a gólt elérő csapatnak vissza
kell mennie a saját térfelére
és
• csak a védőtérfélen próbálhat
szerelni.
• Les: NINCS !
• az ellenfélről kerül a labda az
alapvonal mögé, lábbal
hozható ismét játékba, a
vonal mögül.
• Partdobás: NINCS !
• a folyamatos támadójáték
érdekében a labda lapos
passzal hozható játékba,
melyből közvetlenül nem
lehet gólt elérni.
• az ellenfél játékosai nem
akadályozhatják a labda
játékba
• hozását.

az életkornak megfelelő
játékszabályokat,
az sportöltözék használatát,
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•
•
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
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az ellenfél játékosainak a
labdától 3 m-re lehet
helyezkedniük.
Szögletrúgás:
a sarokpontról történik, vagy
ahol a labda elhagyta az
alapvonalon a játékteret,
az ellenfél játékosai nem
akadályozhatják a labda
játékba hozatalát.
Szabálytalanság:
szabadrúgást vonnak maguk
után.
Büntető:
büntetőterületen /9 m/ belüli
kezezésnél büntetőrúgás
következik.
a büntetőpont a kapu
közepétől számított 7 m-re
van.
Csere:
cserélni bármikor lehet!
a cserénél a cserejátékosok
kezet fognak egymással.
a lecserélt játékos bármikor
visszacserélhető!
a cserejátékosok elhelyezése
a saját kapu oldalán az
alapvonal és az oldalvonal
találkozásánál
Térfélcsere – NINCS !
Felszerelés:
a játékosok gumistoplis
cipőben vagy torna/edző/
cipőben játszhatnak. - „éles”
stoplis cipőben nem lehet
játszani.

•
•
•
IX. PSZICHOLÓGIA,
PEDAGÓGIA,
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
1.

Cél:
5. A gyermek játékélményének
fenntartása.
2. Társakkal való kapcsolat
fenntartása.

Tematikus tananyag és
tanulási program
Játékorientált foglalkozások
tervezése és lebonyolítása:
Előre megtervezett játékos
feladatok, melyeknek világos
és egyértelmű, a gyermekek
képességeinek megfelelő

KÖVETELMÉNYEK

⇒ Ismerje az adott sportjáték
legegyszerűbb játékszabályát.
⇒ Legyen képes aktívan részt
venni egy
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3. Szabályok alkalmaztatása.

nehézségűeknek kell lenniük.
2. Egyén fókuszú játékos
csoportos feladathelyzetek
kialakítása Olyan
feladathelyzetek, ahol a
játékostársak szolgálják ki a
középpontban levő
gyermeket.
Egyszerre több játékos is
állhat a középpontban.
Továbbra is mindenkire sort
kell keríteni.
3. Játékos szabálytanulás
(rajzfilmfigurák, vagy egyéb
szereplők, mint modellek
igénybevételével)
A gyermekek már maguk
mutatják be a szabályokat
egymásnak. Ezek
alkalmazása is az ő feladatuk.
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⇒ Ismerje és tartsa be a
játékok szabályait.
⇒ Ismerje a közösség
szociális szabályait.
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4. évfolyam
A labdarúgás tanulásának céljai a 4. évfolyamban
 A tantárgy formai és tartalmi tulajdonságainak tanulása.
 A sportpályán, sportcsarnokban, öltözőben való tartózkodás rendjének megtartása.
 Utazás egyénileg és csapattal. A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz,
osztálytársakhoz való kötődés megszilárdítása.
 A higiéniai, sportegészségügyi szokások betartása.
 Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése.
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel.
 Az életkornak megfelelően az egyéni, kiscsoportos és a csapatjátékok szervezéséhez,
megértéséhez szükséges ismeretek, szabályok, verseny és sportági játékszabályok
elsajátítása,
 Egyéni- és csapatjáték játékörömei.
 A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása (csapattárs, edző, testnevelő, vezető).
 Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY.
 A győzelem, siker, vereség elfogadása, feldolgozása, kezelése.
 A motoros tanulás kognitív fázisának gyakorlása, elsajátítása. Alapvető mozgáskultúra
kialakítása.
 Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása,
 Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. A játékkészség
alapjainak lerakása.
I. KOORDINÁCIÓ

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Részei:
1. Labda nélküli koordináció: 2. Labda nélküli koordináció:
1. Labda nélküli koordináció
Határozott formájú
- Ismerjenek egyszerű
(szenzitív szakasz)
szabadgyakorlatok.
gimnasztikai gyakorlatokat.
Cél:
Gimnasztika.
- Legyenek képesek a statikus
Könnyen érthető,
- Mozdulat és mozgás gyorsaság
és kinesztetikus testhelyzetek,
sokmozgásos játékok (fogó
fejlesztése.
-mozgások utánzó és önálló
játékok, sor-és
végrehajtására.
- Reakcióképesség fejlesztése.
váltóversenyek, utánzó
- Ritmusképesség fejlesztése
- Sajátítsák el az alábbi
játékok)
időben és dinamikában.
mozgásműveleteket:
Megindulások, megállások
Futásban: gyors és kitartó
- Lazaság, hajlékonyság
hang, fény és mechanikai
futás, lépésnyújtásfejlesztése.
ingerekkel. Gyors indulások
és rövidítés, irány- és
- Testrészek, végtagok helyzet,
versenyszerűen.
iramváltoztatás (fékezés,
mozgás, irány és tér
Tér-idő-testrész
lassítás, gyorsítás)
érzékelésének fejlesztése.
koordinációit fejlesztő
Ugrásban: helyből páros,
- Testtartási rendellenességek
gyakorlatok futásos
nekifutással egy és páros
megelőzése, kiküszöbölése
feladatokkal egyenes
lábbal elugrás, szökdelés.
kiszűrése
irányban, tárgyak, társ
- Sajátítsák el az elemi
2. Labdás koordináció (szenzitív
kerülésével, különböző
korrekciós mozgásokat,
szakasz)
kiindulási helyzetekből..
járásban, kúszásban,
- Labdaérzékelés fejlesztése.
- Lassú futás labdavezetés közben. Szökdelések, felugrások társ- mászásban
és tárgykerüléssel.
és bizonytalan egyensúlyi
- Labdás koordinációs ügyesség
Mozgások tempó- és
helyzetekben.
fejlesztése
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-

-

2.
3.
4.
5.
6.

Szervezés:
Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán
(csoportosan és egyénileg).
Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával
Módszer:
1. Bemutatás
Gyakorlás
Hibajavítás
Ismétlés
Alkalmazás
Eszköz:
bóják, zsámolyok,
műanyag rudak, szivacscsíkok,
labdák (3-as, 4-es)

II. ÜGYESSÉG

irányváltással. Alsó végtag
izületi mozgékonyságénak
fejlesztése (nem csak
játékosan!)
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- Legyenek képesek játékos
koordinációs versengésekben,
játékokban egyszerű
feladatokat végrehajtani,
mozgásokat az akadály térbeli
jellemzőihez hozzáigazítani.

2. Labdás koordináció
3. Labdás koordináció:
Játékos, labdás koordinációs - Legyenek képesek a labdát
játékok:
megszelídíteni, birtokolni
„Törj ki és szerezz pontot”
lábbal.
„Érintő fogójáték labdával” - Legyenek képesek mindkét
„Kincsvadászok”
lábbal a labdát - járás és futás
„Labda-cserélő”
közben – vezetni, társat és
Labdás koordinációs
tárgykerüléssel.
feladatok két, három, négy - Legyenek képesek érzékelni a
vagy több játékos
labda irányát.
együttműködése – négyszög, - Tudják a labdát vezetni
téglalap és rombusz
ügyesebb lábbal a talajon
alakzatban – amelyben
járás, kocogás és futás
változtatni lehet az átadások
közben, a lábfej különböző
irányát, a célpont
részeivel.
megváltoztatásáig:
- Legyenek képesek labdát –
) háromszögben és
különböző sebességgel,
négyszögben:
tempóban - vezetni, átadni,
átvétel különböző oldalra
váltani különböző mértani
jobb ill. bal lábbal, a lábfej
alakzatokban.
különböző részeivel,
rúgófelületeivel,
labdaérintések számának
meghatározásával,
bójakerüléssel, majd
felgyorsítással
az átadásra történő rámozgást
gyorsításával, a labda
sebességének fokozatos
növelésével.
b) téglalapban:
- folyamatos szélességi
átadásokkal a szélső
pozícióban helyezkedő társ
megjátszásával, ahol a labda
átadásának pillanatát a labda
nélküli játékos mozgása
határozza meg,
- labdaérintések számának
meghatározásával.

Tematikus tananyag és

KÖVETELMÉNYEK
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tanulási program
Cél: Az ügyesség nagyfokú,
hatékony fejlesztése

1. Reakcióképesség - amikor •
időkényszer mellett kell
végrehajtani
Reakcióképesség:
a feladat
gyakorlatot,feladatot:
„felhívó” jelére a lehető
- futójátékok: az előző
legrövidebb idő alatt a
osztályokban megismert
•
legcélszerűbb mozgás
játékok szabálybővítéssel,
végrehajtása
elsősorban közlekedési
szabályok beiktatásával (pl. •
Ritmusképesség: az összes
kézfeltartás, állj, elkerülés,
koordinációs képesség és
összeütközés)
gyakorlat központi mozzanata. - fogójátékok: több fogóval,
átfutásos feladatokkal,
- egyéni sor-és váltóversenyek•
sípjelre: 20-40 m-es távon,
Statikus, dinamikus egyensúly.
különböző feladatokkal:
Téri tájékozódás
labdavetéssel,
tornafeladatokkal (pl. gurulás
a padon, átugrások)
•
- akadályversenyek: 20-40 mes távon, 3- 4 akadállyal (pl.
bújás, járás, átmászás, ugrás)

-

2. Ritmusképesség:
lásd (I. koordináció)
•

•
•

LEMÉRHETŐ
A feladat megoldások
koordinációs
pontossága
A végrehajtás pontossága
A mozgástanulás ideje

III. TECHNIKAI KÉPZÉS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

CÉL: A koordináció és az
ügyesség fejlesztése

Az alaptechnikai elemek
fejlesztése:

Legyen képes:
-

-

Tudjanak növekvő iramban,
dinamikában (erőben)
különböző labdanélküli és
labdás tevékenységeket
szabályozni, végezni.
Ismerje az egyszerű,
bonyolult gyors
mozgásformákat.
Legyenek képesek a lehető
legrövidebb
idő alatt, „gazdaságosan”,
hatékonyan végrehajtani a
feladatot.
Az ÜGYES jól és pontosan
tud
különbséget tenni a
távolságok és a sebességek
között.
A terhelés fokozása
elsősorban a
koordináció bonyolultsági
szintjének emelésével
történjen

1.
A rúgásfajták elsajátítása.
A fejelés gyakorlásának kezdete.
Az alaptechnikai fejlesztése
(rúgások, átvételek, átadások,
labdavezetés, cselezés, bedobás) Szervezés:
- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kis
csoportokban.
-

Labdabirtoklás
labdavezetés és cselezés (álló
és mozgó akadályok között)
cselezés (páros, csoportos ésteljes csapatlétszámú
gyakorlás)
átadás teljes csüddel,
átadás belső csüddel (ívelt átadások)
lövések célra

járásban, kocogás és futás
közben
– kerüléssel, szlalom - a
labdavezetésre, a labda
megállítására,
a különböző rúgásfajtákat
(belső, csüd, külső-csüd,
belső-csüd) alkalmazni álló és
mozgó labdával,
a szembelévő társsal a
folyamatos
– ívelt, magas labdák -
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- Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával.

-

1.
2.
3.
4.
5.

Módszer:
Bemutatás
Gyakorlás
Hibajavítás
Ismétlés
Alkalmazás
-

-

-

Eszköz:
bóják, karók,
különböző nagyságú és minőségű
labdák (gumi, bőr, tenisz,
medicin)
tornapadok (2m, 4 m)
rúgópalánk

Paddal, rúgófal szembeni
történő gyakorlás.
Rúgás, átadás feladatok
megoldásai egy bizonyos
irányban (térváltoztatással), egy
bizonyos sebességgel
(kemény, lágy átadás),
meghatározott célra.
A labda fedezése az
ellenféllel szemben.
Társsal, társakkal, végzett
gyakorlás
Labdás koordinációs
gyakorlatok labdavezetéssel
mértani alakzatokban
(csillag, háromszög, négyzet,
téglalap, Y)
A gyakorlatok végzése
helyezkedések, fordulások és
visszafordulások közben.

2. Ellenfél labdabirtoklása
-

-

570. oldal

labda megszerzése
párharcban
az alapszerelés alkalmazása
az ellenféllel szemben
a becsúszó szerelés
alkalmazása, tanulása
a kapu megvédése
a szerelési lehetőségek
irányai
fejelés (irányváltoztatások
közben)
Zavarás közben kiemelt
szempont a mozgékonyság,
egyensúly és testtartás.
Játékhelyzetekben történő
gyakorlás:
Érintő fogójáték.
Célzó játékok.
Érintő játékok
labdavezetéssel
Sor- és váltóversenyek a
tanult technikai elemek
beépítésével

-

átadásokra és átvételekre, lágy
és kemény passzok
megválasztására,
alkalmazására,
a labda megjátszására futás
közben,
a labda fedezésére az
ellenféllel szemben,
a labda sebességének
érzékelésére,
a labda átvételére mozgás és
helyezkedés közben,
álló ás mozgó helyzetben a
labda fejelésére, fejjel való
továbbítására, célzására,
a labda megszerzésére a
alapszereléssel, becsúszó
szereléssel,
a tanult technikai elemek
alkalmazásával mértani
alakzatokban (csillag,
háromszög, négyzet, téglalap,
Y) a labdavezetésre.
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IV. CSAPATJÁTÉK
KIALAKÍTÁSA
Cél:
az alapvető taktikai elvek
megismerése
5:5 elleni játék

•
•

Tematikus tananyag és
tanulási program
1. Labdabirtoklás:
-

-

1. Labdabirtoklás
Rombusz alakzat kialakítása.
A labda birtokba vétele és
megtartása, helyzetteremtés.

-

-

Az ellenfél átjátszása összjátékkal
a)
(kényszerítő átadás).
2. Az ellenfél labdabirtoklása:
- Területvédekezés, párharc.
- Zavarás előre irányuló
mozgásokkal, területszűkítés.
Szervezés:
- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kiscsoportokban.
- Csoportosan edző, testnevelő vezetésével, irányításával.

1.
2.
3.
4.
5.

Módszer:
Bemutatás
Gyakorlás
Hibajavítás
Ismétlés
Alkalmazás

-

-
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Eszköz:
bóják, karók, labdák, jelzőtrikók kapuk (2x1 m, 3x2 m)
-

KÖVETELMÉNYEK
2) Legyen képes a
labdabirtoklásnál.

A tér növelése szélességben
és mélységben.
Pozícoójáték (háromszögek
létrehozása).
A sorok és a vonalak
kapcsolódása.
Átmenet védekezésből
támadásba.
kapus:
helyezkedés a védőjátékosok
mögött,
a játék kezdeményezése
(labdakihozatal, kidobás,
kirúgás).
a játék folytatása,
bekapcsolódva a játékba(a
büntetőterületen belül és
kívül) mezőnyjátékosként.
Védő :
Segítség a támadásban
Labdakihozatal, a támadók
megjátszásával (mélységi
átadások)
Középső játékos:
Pozíciókeresés a védők és a
támadók között
Segítség a támadásban.
A támadók megjátszása
(mélységi
„felpassz”)
Szélső védők, támadók
megjátszása (szélességi
átadások).
Egyéni játék (előretörések).
Kapura lövések, gólszerzés.
Támadó
Pozíció keresés mélységben,
helyezkedés,
megjátszhatóság keresése.
Egyéni támadó
játéktevékenység
(kapuratörés, párharc,

⇒ a labda birtokba vételére és
megtartására,
⇒ a távolság érzékelésére,
helyezkedése szélességben
⇒ helyváltoztatásra (helyek és
helyezkedések egyik területről
a
másik területre)
⇒ a labdasebesség
érzékelésére,
⇒ a labda egyéni és együttes
kihozatalára egy
meghatározott területről,
gól és pontszerzésre

3. Az ellenfél labdabirtoklása:
⇒ az ellenfél zavarására,
⇒ pozíciós játék,
⇒ a labdabirtokló játékos
megtámadására (szemből,
oldalról, hátulról),
⇒ a labda megszerzésére
⇒ párharcot vívni az ellenfél
labdát birtokló játékosával,
⇒ A labda egyéni és együttes
kihozatalára.
⇒ Megelőzni az ellenfél
gólszerzését.
⇒ Ismerje és tudja az 1:1,
2:2, 3:3,
4:4, 5:5 elleni kis játékokat
⇒ Készség szinten játszani a
5:5
elleni játékot (kapussal és
kapus nélkül).
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-

-

Játékban ajánlott szabályok és
eszközméretek:
labdaméret: 3-as
kapuméret 3x2 m
Pályaméret: 30x40 m
Létszám: 5:5 ellen + kapus
Játékidő: 10 perc/mérkőzés

-

-

-

-

-

-

kapuralövés,
gólszerzés, labdatartás,
„visszapassz”)
Az ellenfél labdabirtoklása:
A terület szűkítése.
Védekezés.
Egymás fedezése.
a.) Kapus:
A gól megakadályozása.
b.) Védő k:
A gól megakadályozása.
Az ellenfél támadójátékának
zavarása, megakadályozása.
A labda megszerzése,
szerelés.
A csapattársak segítése.
A játéktér szűkítése.
Az ellenfél középső
támadójának szerelése
(párharc)
c.) Középső játékos
A labda megszerzése, a
csapattársak segítése.
Az ellenfél építkezésének,
támadójátékának
megakadályozása.
A játéktér szűkítése.
Az ellenfél középső
védőjének, középső
játékosának szerelése
(párharc megnyerése).
A csapattársak segítése
(kollektív védekezés).
d.) Támadó:
Az ellenfél
labdakihozatalának
megakadályozása, zavarása.
A mélységi átadások
megakadályozása,
labdaszerzés.
Játék :
Egyéni, páros, hármas és
négyes gyakorlatok.
1:1 elleni párharcok.

572. oldal
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-

-

-

-

-

V. KONDICIONÁLÁS

573. oldal

4:1, 4:2 elleni játékok
(létszám azonos és
létszámhátrányos
pozíciókból)
A 3:1 és a 4:2 elleni pozíciós
játékok, melyek a
mérkőzéseken várható
megoldásokra a
játékhelyzeteken keresztül
készítenek fel.
Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4
ellen (kapus nélkül)
Vonaljáték 2:2 és 4:4 ellen.
Játék a pálya meghatározott
vonalain, behatárolt
területen.
A játékban és a
mérkőzéseken az alapvető
védekezési forma a
területvédekezés.z
5:5 elleni játék 2 kapura
kapussal: TÁMADÓ
FELADATOK:
Elhelyezkedés a pályán
Szabad terület kialakítása
szélességben és mélységben
Mélységi és szélességi
átadások
Alkalomteremtés
Helyzetteremtés.
A labda megjátszása után új
pozíciók keresése.
Kombinatív játék
Gólszerzés
Gyors lövőhelyzet kialakítása
Gólszerzés a tanult lövő
technikákkal
VÉDŐ FELADATOK:
Labdaszerzés:
A labdabirtokló
megtámadása,
szerelése
Az ellenfél felállásának
megakadályozása:
Zavarás, feltartóztatás.
Támadás a labdára
Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK
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Cél:
Mozdulat és mozgásgyorsaság
fejlesztés + technikai képzés.
Aerob kapacitás fejlesztése.

A meg növekedett
pályaméretek miatt nagyobb
teher nehezedik a
játékosokra, ez nagyobb akaraterőt is igényel.
-

Legyenek képesek:

VI. MENTALITÁS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

a tartós futás futásra
a fartlek alkalmazására
az aerob képességek
A kondicionálás és a technikai
alkalmazására, hasznosítására,
képzés ebben a korban együttesen1. Mozdulat és
- az ügyességen, a koordinációs
mozgásgyorsaság fejlesztés + feladatokon és a technikai
valósul meg !
technikai képzés.
gyakorláson keresztül a
- Rajtversenyek különböző
kitartásara
testhelyzetekből,
- Sor-és váltóversenyek
Sportantropometriai
vizsgálatok. A mozdulat és
- Fogójátékok bonyolultabb
szabályokkal
mozgásgyorsaság mérése
2304 ponton dinamikus
2. Aerob kapacitás fejlesztése.
láberőt mérő platón. Az
adatok összevetése az
- Tartós futás közbeni
feladatok,
optimális erőfejlesztés, a
relatív és abszolút izom- Fartlek megtanítása,
tömeg optimális
- Meghatározott időre való
kialakításához a genetikailag
futás
meghatározott lehetőségeken,
(állandó hibajavítás)
3. Óvatos erősítése és izomzati szerepkörökön belül. Különös
tekintettel a kapus, belső
lazítása az alsóvégtag
hátvéd szerepkörök
izmainak:
- Szökdelések páros és váltott kiválasztására. Mért és
számolt élettani és
lábon
- - Izületi és izomzati lazítás az kondicionális adatok
összevetése a labdarúgó
alsó végtagban
tudásszinttel. Tudásszint: az
ügyesség, koordináció,
technika-taktika az edzők által
számszerűen minősítve
(Labdarúgó tudásszint:
Baranya I. Bozsik – Program
Zánka 2005).

Cél: A játéköröm kialakítása
a) A sportághoz való kötődés
kialakítása
b) Foglalkozások, edzések
rendjének, szabályainak
kialakítása
c) Tornák, mérkőzések pozitív

1. A sportághoz való kötődés
kialakítása:
- a sportiskola
szellemiségével, identitásával
•
való azonosulás,
- a sportág magyarországi
hagyományainak,
•
eredményeinek,
példaképeinek bemutatása
- a sportág helyi, egyesületi

Alakuljon ki a
tanulókban,játékosokban :
az önfegyelem az együttes
tevékenység ritmusa, rendje,
az öltözés, vetkőzés, a
tisztálkodás rendje, az
öltözőrend igénye,
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mentalitásának kialakítása

települési hagyományainak, •
eredményeinek,
példaképeinek bemutatása,
a sportág nemzetközi
•
nagyságainak bemutatása.

a sportág szeretete, az iskola
és a társak szeretete,

2. Foglalkozások, edzések
•
rendjének, szabályainak
kialakítása :
- az öltöző, sportcsarnok,
tornaterem, szertár,
szabadtéri pálya rendjének
alkalmazása, betartása,
- öltözködés, tisztálkodás,
higiéniás szokásainak
Módszer:
„Az igazi győztesek betartása,
nem születnek, hanem azzá válnak
- az edző, testnevelő,
!”
osztálytársak, csapattársak
tiszteletének kialakítása.
Beszélgetés
Formálás
3. Tornák, mérkőzések pozitív
Motiválás
mentalitásának kialakítása :
Oksági és attribuciós hatások, 4. mások gondolataival
Pozitív internalizáció és
szembeni nyitottság
meggyőzés
elsajátítása,
Egyéni, személyes ráhatás
5. az ellenfél tisztelete, a
Közösségfejlesztés, társas
kultúrált viselkedés, mások
identitás
(vendégek, vendéglátók)
Személyes példamutatás,
tiszteletének kialakítása,
modellkövetés
6. a játékszabályok betartása,
Pedagógiai, pszichológiai,
7. a győzelem és a vereség
biológiai ismeretek és azok
elfogadása,
alkalmazása
8. a játékvezető, mérkőzés
felügyelő, edzők, testnevelők
utasításainak betartása,
9. a vezetés korrekcióinak
elfogadása.
10.
11. 4. Az edző, testnevelő
magatartásának
követelményei :
12. Mutassanak példát: a
gyerekekkel foglalkozó
Segédeszközök:
edzők, testnevelők
flipchart tábla
magatartása legyen példa
faliújság
arra, hogyan viselkedjünk
oktatófilmek
társainkkal szemben. A
projektor és egyéb
felnőttek igazi
multifunkcionális eszközök,
sportemberként viselkednek.
segédanyagok.
13. Biztosítsák a gyerekek
szórakozását: A gyerekek az

a kommunikáció elsajátítása
(osztálytárs, csapattárs, edző,
tanár, vezető, szülő),

d) Az edző, testnevelő
magatartásának követelményei -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

575. oldal

az ellenféllel szembeni
sportszerűség,
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izgalom és az élvezet miatt
fociznak. Az eredménycentrikus felfogás – „csak a
győzelem számít” elv nagyban csökkenti az
élvezetet.
14. Készüljenek fel alaposan a
foglakozások előtt:
15. A gyerekek mozgásigénye
hatalmas, de koncentrálni
csak rövid ideig tudnak.
Ezért különösen fontos, hogy
előzetesen készüljünk fel a
foglalkozásokra.
16. Gyakoroltassunk változatos,
kivitelezhető feladatokat:
17. A megfelelő gyakorlatok
lekötik a gyerekeket és
sikerélményt adnak nekik.
18. Foglakozzanak minden
gyerekkel: Mindenkire
egyenlő mértékben
figyeljünk, képességektől
függetlenül. Minden gyerek
számára biztosítsuk a
lehetőséget a tanulásra,
fejlődésre.
19. Helyezzék előtérbe a
kispályás játékot:
20. A kispályás mérkőzéseken
gyakoribb a kontaktus a
labdával és nagyobb esély
van képességfejlesztésre.
VII. KAPUSKÉPZÉS

-

-

Cél:
A játék alapvető elemeinek
megismerése
Játékosság

Tematikus tananyag és
tanulási program

1. 1, Labdával:
- Labdafogás,
- Legördülés,
- Lecsúszás,
- Vetődés,
- Kifutás
- Kigurítás,
A technikai oktatás szakaszai: - Kirúgás Labda nélkül:
- Alapállás,
Előkészítő gyakorlatok
- Helyezkedés
Bemutatás, bemutattatás
Magyarázat
- Az oktatás fázisai:
Rávezető gyakorlatok
Gyakorlás könnyített feltételekkel- a.) a játékszabályok ismerete
Gyakorlás mérkőzésszerű

KÖVETELMÉNYEK

⇒ Jó és célszerű
megoldásokat választva képes
legyen megakadályozni az
ellenfél góllövését.
⇒ A kapus képes legyen
mindkét lábbal játékba
avatkozni.
⇒ Képes legyen
együttműködni a csapattal
⇒ Képes legyen
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helyzetekben
-

-

Eszközök:

-

Karók, bóják, gátak
Labdák,
Jelzőtrikók,
Kapusfelszerelés (kesztyű, mez,
nadrág, sípcsontvédő)
Hordozható kapuk
VIII. VERSENY és
JÁTÉKSZABÁLYOK
1.
Cél:
a.

1. Az életkornak megfelelő,
labdarúgó játékszabályok,
2. torna és versenyszabályok
ismerete.
b.
3. Sportfelszerelés, öltözék
használata:
4. Versenyszabályok:
5. A mérkőzés szabályai:

2.
•
•
•
•
•
•
•

Labda mérete, kapu mérete,
Leshelyzet, labdatartás,
hazaadás, kapus védettsége,
Játékrészletek
b.) játékrendszerek, felállási
formák
a kapus csapatjátékos, eleme
a rendszernek
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együttműködni a védelemmel.
⇒ Ismerje a labdarúgó
játékszabályokat, különös
tekintettel a kapusra
vonatkozókat.

c.)Technikai, taktikai
tevékenység:
A kapus képes legyen
mindkét lábbal játékba
avatkozni
b.)Csapat, csapatrész taktika:
Együttműködés a csapattal
létszámhátrány saját térfélen
helyezkedés letámadás esetén
Együttműködés a
védelemmel
sorfalállítás,
helyezkedés szögleteknél,
együttmozgás
Tematikus tananyag és
tanulási program
Sportfelszerelés, öltözék
használata:
edzés: időjárásnak megfelelősportfelszerelés.
(gumistoplis, sport zokni,
rövidnadrág, mez,
sípcsontvédő, jelzőtrikó,
melegítő, széldzseki)
mérkőzés: gumistoplis,
sportszár, rövidnadrág,
sípcsontvédő, számozott
mez.
Versenyszabályok:
Pályaméret: 30 x 40 m
Kapuméret: 3 x 2 m
Büntető m.: 9 m-re az
alapvonaltól
Labdaméret: 4
Játékidő :
15
perc/mérkőzés
Létszám:
5 : 5 ellen +
kapus
Játékvezető : nincs

c. A mérkőzés szabályai:

KÖVETELMÉNYEK
Ismerjék és tudják alkalmazni:
az életkornak megfelelő
játékszabályokat,
az sportöltözék használatát,
a pályafelügyelő utasításait
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-
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Gól:
a pálya teljes területéről el
lehet érni.
gól után az alapvonal mögül
kell újra indítani a játékot;
(nincs középkezdés).
a gólt elérő csapatnak vissza
kell mennie a saját térfelére
és csak a védőtérfélen
próbálhat szerelni.
Les: NINCS !
az ellenfélről kerül a labda az
alapvonal mögé, lábbal
hozható ismét játékba, a
vonal mögül.
Partdobás: NINCS !
a folyamatos támadójáték
érdekében a labda lapos
passzal hozható játékba,
melyből közvetlenül nem
lehet gólt elérni.
az ellenfél játékosai nem
akadályozhatják a labda
játékba
hozását.
az ellenfél játékosainak a
labdától 3 m-re lehet
helyezkedniük.
Szögletrúgás:
a sarokpontról történik, vagy
ahol a labda elhagyta az
alapvonalon a játékteret,
az ellenfél játékosai nem
akadályozhatják a labda
játékba hozatalát.
Szabálytalanság:
szabadrúgást vonnak maguk
után.
Büntető:
büntetőterületen /9 m/ belüli
kezezésnél büntetőrúgás
következik.
a büntetőpont a kapu
közepétől számított 7 m-re
van.
Csere:
cserélni bármikor lehet!
a cserénél a cserejátékosok
kezet fognak egymással.
a lecserélt játékos bármikor
visszacserélhető!
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IX. PSZICHOLÓGIA,
PEDAGÓGIA,
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Cél:
2. A kompetencia és ügyesség
érzésének fokozása.
2. Társakkal való kapcsolat
fenntartása.
3. Szabályok alkalmaztatása.

a cserejátékosok elhelyezése
a saját kapu oldalán az
alapvonal és az oldalvonal
találkozásánál
Térfélcsere – NINCS !
Felszerelés:
a játékosok gumistoplis
cipőben vagy torna/edző/
cipőben játszhatnak.
„éles” stoplis cipőben nem
lehet játszani.
Tematikus tananyag és
tanulási program

Játékorientált foglalkozások
tervezése és lebonyolítása:
Előre megtervezett játékos
feladatok, melyeknek világos
és egyértelmű, a gyermekek
képességeinek megfelelő
nehézségűeknek kell lenniük.
Minden feladathelyzet után,
lehetőség szerint értékelni
kell csoportos, illetőleg
szükség esetén egyéni
szinten a végrehajtás módját.
2. Egyén fókuszú játékos
csoportos feladathelyzetek
kialakítása Olyan
feladathelyzetek, ahol a
játékostársak szolgálják ki a
középpontban levő
gyermeket.
Egyszerre több játékos is
állhat a középpontban.
Továbbra is mindenkire sort
kell keríteni.
1.

Játékos szabálytanulás
(rajzfilmfigurák, vagy egyéb
szereplők, mint modellek
igénybevételével)
4. A gyermekek már maguk
mutatják be a szabályokat
3.
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⇒ Mutasson fejlődést
önmagához viszonyítva.
⇒ Fejlődjön a személyisége,
pszichikuma, közösségi
szellemisége
⇒ Ismerje és tartsa be a
játékok szabályait.
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5. évfolyam
A labdarúgás tanulásának céljai az 5. évfolyamban
 A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés
megszilárdítása.
 A higiéniai, sportegészségügyi szokások megtartása, alkalmazása. Egészséges
táplálkozás.
 Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése,
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel. Önbizalom
ösztönzése, belső motiváltságának kialakítása.
 A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása.
 Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. gondolataival szembeni
nyitottság elsajátítása.
 Kötelességszerű munka bevezetése. Koncentráláshoz történő szoktatás. A motoros tanulás
kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása.
 Saját játék és teljesítmény elemzése. A pozitív kritika elfogadása. A sérülés bevallása. Az
életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása,
 Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása.
I. KOORDINÁCIÓ

Tematikus tananyag és
KÖVETELMÉNYEK
tanulási program
Részei:
1. Labda nélküli koordináció: Labda nélküli koordináció:
1. Labda nélküli koordináció
Ismerjenek gimnasztikai
- Gimnasztika.
Cél:
gyakorlatokat.
- Könnyen érthető,
Legyenek képesek játékos
- Testrészek, végtagok helyzet,
sokmozgásos játékok (fogó
versengésekben, játékokban
mozgás, irány és tér
játékok, sor-és
mozgásokat koordinálni.
érzékelésének fejlesztése.
váltóversenyek, utánzó
Futás közben lépésnyújtást,
- Kar- és lábmunka összhangjának játékok)
illetve felugrást végrehajtani
kialakítása.
- Megindulások, megállások
fény ill. mechanikai jelekre.
- Testtartási rendellenességek
hang, fény és mechanikai
Váljanak fokozatosan
megelőzése, kiküszöbölése
ingerekkel. Gyors indulások
képessé a figyelem
kiszűrése.
versenyszerűen.
2. Labdás koordináció
- Tér-idő-testrész koordinációit megosztását kívánó feladatok
megoldására.
fejlesztő gyakorlatok futásos
- Labdaérzékelés fejlesztése.
Sajátítsák el az alábbi
- Lassú futás labdavezetés közben. feladatokkal egyenes
mozgásműveleteket:
Szervezés:
irányban, tárgyak, társ
Futásban: gyors és kitartó
kerülésével, különböző
- Tornateremben, csarnokban,
futás, lépésnyújtás és
kiindulási helyzetekből..
udvaron, pályán
- Szökdelések, felugrások társ- rovidítés, irány és
iramváltoztatás (fékezés,
és tárgykerüléssel.
- Csoportosan edző, testnevelő
lassítás, gyorsítás).
vezetésével, irányításával
- Mozgások tempó- és
Ugrásban: helyből páros,
Módszer:
irányváltással.
nekifutással egy és páros
1. Bemutatás
- Alsó végtag izületi
lábbal elugrás, szökdelés.
2. Gyakorlás
mozgékonyságénak
Váljanak képessé az alsó
3. Hibajavítás
fejlesztése
végtag izületi nyújtására.
4. Ismétlés
2. Labdás koordináció
5. Alkalmazás Eszköz:
- Játékos, labdás koordináció: 1. Labdás koordináció:
Ismerjenek labdás játékos
- bóják, zsámolyok, karók,
„Érintő játék
versenyeket. Legyenek
labdavezetéssel”,
- 4-es, 5-ös labda
képesek a labdát
„Terület cserélő”,
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„Labdavásár”, „Cselező
verseny”
- Labdás koordinációs
feladatok két, három, négy
vagy több játékos
együttműködése – négyszög,
téglalap és rombusz
alakzatban – amelyben
változtatni lehet az átadások
irányát, a célpont
megváltoztatásáig:
a) négyszögben:
o indító játékos átadást ad a
feléje mozgó társnak, aki a
kapott labdát egyből
visszajátssza, bója kerüléssel
üres területbe fut,
o labdaérintések számának
meghatározásával, o
labdajáratás irányának
változtatatásával,
o az átadásra történő
rámozgást gyorsításával,
o a labda sebességének
fokozatos növelésével. b.)
rombuszban:
o
mélységi
játékhelyzetek gyakorlásával
lágyan érkező labda esetén a
futás gyorsaságának
növelésével, kemény,lőtt
labda esetén a futás
gyorsaságának
csökkentésével.
- a labda sebességének
változtatásával
 a posztok betöltése
helycserékkel.

II. ÜGYESSÉG

Tematikus tananyag és
tanulási program
Statikus – dinamikus
egyensúly:

Cél: Az ügyesség nagyfokú,
hatékony fejlesztése
Statikus – dinamikus egyensúly:
Fontos feltétele a célszerű gyors megoldásoknak, főleg ha kicsi az-

fogójátékok: egyszerű fogó
két fogóval, árokfogó, feketefehér, egyensúlyozó házzal,
tűz, víz, repülő,
sor- és váltóversenyek

581. oldal

megszelídíteni, birtokolni
lábbal.
Legyenek képesek mindkét
lábbal a labdát - járás és futás
közben – vezetni, társat és
tárgykerüléssel.
Legyenek képesek érzékelni
a labda irányát. Tudják a
labdát vezetni ügyesebb
lábbal a talajon járás,
kocogás és futás közben, a
lábfej különböző részeivel.
Legyenek képesek labdát –
különböző sebességgel,
tempóban - vezetni, átadni,
váltani különböző mértani
alakzatokban.

KÖVETELMÉNYEK
•
Tudjanak növekvő
iramban, dinamikában
(erőben) különböző
labdanélküli és labdás
tevékenységeket szabályozni,
végezni.
•
Az ÜGYES jól és
pontosan tud különbséget
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alátámasztási felület, illetve
bizonytalan.
Az a játékos, aki gyorsan vissza tud térni eredeti helyzetébe,
annak jó az egyensúly érzéke.
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egyénileg, párokban,
csoportosan
koordinációs feladatok (lásd:
I. Koordináció)

tenni a távolságok és a
sebességek között.
•
A terhelés fokozása
elsősorban a koordináció
bonyolultsági szintjének
emelésével történjen.
•
Legyenek képesek a
lehető legrövidebb idő alatt,
„gazdaságosan”, hatékonyan
végrehajtani a feladatot.

III. TECHNIKAI KÉPZÉS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

CÉL: A technikai ügyesség
fejlesztése. A kis játékok
alkalmazása és az együttműködés
tanulása.

Technikai elemek fejlesztése
egyénileg, társsal és játék közben

-

Legyen képes:

A rúgásfajták gyakorlása
és elsajátítása.
A fejelés gyakorlása.
Az alaptechnikai
fejlesztése (rúgások, átvételek,
átadások, labdavezetés, cselezés,
szerelés)
A labdaérzékelés
fejlesztése. Szervezés:
Tornateremben,
csarnokban, udvaron, pályán
egyénileg és kis csoportokban.
Csoportosan edző,
testnevelő vezetésével,
irányításával.
Módszer:
1.
Bemutatás
2.
Gyakorlás
3.
Hibajavítás
4.
Ismétlés
5.
Alkalmazás
Eszköz:
bóják, karók, labdák,
jelzőtrikók
kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2
m)
tornapadok (2m, 4 m)
rúgópalánk

A pálya méretei már
közelítenek a hivatalos nagy
pálya méreteihez, ezért
mindegyik játékosnak
alkalmaznia kell a szélesség
és mélység szerinti
helyezkedés szabályait. Így a
különböző játék és
mérkőzésformákban
könnyebben elsajátítják az alapvető technikai-taktikai
elemeket, melyek a játékosoktechnikai-taktikai tanulási
folyamatát szolgálják.
1.
Labdabirtoklás:
Cselezés
mérkőzésszerű helyzetben.
Rúgás, átadás
feladatok megoldásai egy bizonyos irányban
(térváltoztatással), egy
bizonyos sebességgel
(kemény, lágy átadás),
meghatározott célra.
Félmagas és magas
átadások és csavart rúgások
(belső, külső csüd). Ez a kor a
magas labdák megtanulásának
és alkalmazásának az
időszaka !
Kapura lövések állított

Mérkőzésszerűen cselezni a
társsal, társakkal, ellenféllel
szemben ,
a szembelévő társsal a
folyamatos
– ívelt, magas labdák átadásokra és átvételekre, a
csavart rúgásokra, a
kényszerítő átadásokra, , lágy
és kemény passzok
megválasztására,
alkalmazására,
mindkét lábbal álló és mozgó
labdával kapura lőni,
a labda fejelésére, fejjel való
továbbítására, a félelem
legyőzésével,
a labda megszerzésére a
alapszereléssel, becsúszó
szereléssel, majd a
megszerzett labda társhoz
való továbbítására,
a tanult technikai elemek
alkalmazásával mértani
alakzatokban (csillag,
háromszög, négyzet, téglalap,
Y) a labdavezetésre.
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IV. CSAPATJÁTÉK
KIALAKÍTÁSA
•

•
•

és mozgó labdával.
Kényszerítő átadások
(kényszerítő passz
előkészítése).
Átadások, átvételek
gyakorlása csüddel. A
gyakorlatok végzése állandó
helyezkedés,
fordulatok és félfordulatok
közben történik.
A Fejelés állandó
anyag (állásból, nekifutásból,
felugrás nélkül, felugrás
közben). Fontos szempont a
félelem legyőzése!
A bedobás gyakorlása
társsal, majd ellenféllel és
játékszituáció közben.
Az ellenfél
labdabirtoklása:
a párharc támadó és
védő elemei, valamint
különböző változatai fejelés,
szerelés közben
Játékhelyzetekben
történő gyakorlás:
Érintő fogójáték.
Célzó játékok.
Egyéni játék
labdavezetéssel.
Egyéni és csoportos
területváltó játékok
labdavezetéssel
Sor- és váltóversenyek
a tanult technikai elemek
beépítésével
Tematikus tananyag és
tanulási program
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Cél:
A gyakorlatok során kialakult 3. Legyen képes a
a játékügyesség bizonyos
labdabirtoklásnál:
7:7 elleni játék kialakítása (két
szintje.
rombusz
⇒ a labda birtokba vételére
kialakítása).
1.
Labdabirtoklás:
és megtartására,
A tanult ismeretek alkalmazása a
⇒ a távolság érzékelésére,
játékban
A
tér
növelése
szélességben
alkalmazására
A kapusok tervszerű képzésének
és mélységben.
helyváltoztatásra (helyek és
kezdete (lásd: fejezet)
- Pozícoójáték
pozíciók cseréje) mozgások
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1. Labdabirtoklás
A terület növelése
helyezkedéssel.

-

A sorok és a vonalak
kapcsolódása.
Átmenet védekezésből
támadásba.
Labdabirtoklás váltása
szituációk tanulása
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helyezkedések egyik
területről a másik területre,

⇒ a labdasebesség
Két rombusz kialakítása.
érzékelésére,
Pozíciós játék, a labda biztos
⇒ a labda egyéni és együttes
helyre juttatása.
kihozatalára
- Egyéni akciók és a legkedvezőbba) kapus:
egy meghatározott területről,
pozícióban lévő társ megjátszása.- 7:7 elleni játékban a
⇒ gól és pontszerzésre
labdabirtokláskor a kapus is
2. Az ellenfél labdabirtoklása:
mezőnyjátékos szerepet kap.
- A játéktér szűkítése.
- a játék kezdeményezése
- A játékostárs segítése, egymás
(labdakihozatal, kidobás,
3. Az ellenfél labdabirtoklása:
fedezése.
kirúgás).
- Az ellenfél támadásánál a labda
⇒ az ellenfél játékának
megszerzése.
b) Középső védő :
figyelésére,
- A labdabirtokló támadása,.
- Az akcióban résztvevők
megjátszása.
⇒ a labdaszerzés
- Előretörés egyénileg.
pillanatának
- Segítség a támadásban.
zavarására
Szervezés:
- Labdakihozatal, a támadók
megjátszásával (mélységi
⇒ a saját és az ellenfél
- Tornateremben, csarnokban,
átadások).
értékeinek felismerésére
udvaron, pályán egyénileg és kis- Kapuralövés, támadás
csoportokban.
befejezés, érkezés a kapu elé. ⇒ a pozíciós játék
- Csoportosan edző, testnevelő
alkalmazására,
vezetésével, irányításával.
c) Szélső védők:
- Pozíció keresés.
⇒ a labda megszerzésére a
Módszer:
- Az támadásban résztvevők
szabályok szerint,
1. Bemutatás
megjátszása.
⇒ párharcot vívni az ellenfél
2. Gyakorlás
- Előretörés a széleken, ha van labdát
3. Hibajavítás
hely.
birtokló játékosával,
4. Ismétlés
- Beadások a kapu elé.
⇒ a labda egyéni és együttes
5. Alkalmazás
- Kapura lövések, támadás
kihozatalára.
befejezés.
⇒ megelőzni az ellenfél
gólszerzését.
d.)Középső játékos:
⇒ Ismerje és tudja az 1:1,
Eszköz:
- Pozíciókeresés a védők és a
2:2, 3:3, 4:4,
- bóják, karók, labdák, jelzőtrikók
támadók között
5:5 elleni kis játékokat
- kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m) - Segítség a támadásban.
⇒ készség szinten játszani a
- A támadók megjátszása
7:7 elleni játékot
- Játékban ajánlott szabályok és
(mélységi „felpassz”)
⇒ (kapussal és kapus nélkül).
eszközméretek:
- Szélső védők, támadók
- labdaméret: 4-as
megjátszása (szélességi
- kapuméret 5x2 m
átadások).
- Pályaméret: 65x45 m
- Egyéni játék (előretörések).
- Létszám: 7:7 ellen + kapus
- Kapura lövések, gólszerzés.
- Játékidő: 20 perc/mérkőzés
e) Szélső támadók:
- Pozíciókeresés
- Előretörés a széleken, ha van
-
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-

hely.
Beadások a kapu elé.
Kapura lövés, támadás
befejezés
Gólszerzés

f) Támadó
- Pozíció keresés mélységben,
helyezkedés, megjátszhatóság
keresése.
- Egyéni támadó
játéktevékenység
(kapuratörés, párharc,
kapuralövés, gólszerzés,
labdatartás,
„visszapassz”)

-

Az ellenfél labdabirtoklása:
A terület szűkítése.
Védekezés.
Egymás fedezése.

-

a.)Kapus:
A gól megakadályozása.

-

-

b.)Középső védő k:
Az ellenfél támadójátékának
zavarása, megakadályozása.
A labda megszerzése,
szerelés.
A csapattársak segítése.
A játéktér szűkítése.
Az ellenfél középső
támadójának szerelése
(párharc)
A gól megakadályozása.

-

c.)Szélső védő k:
A széleken érkező támadók
megzavarása, szerlése.
Az ellenfél támadójátékának
zavarása, megakadályozása.
A labda megszerzése,
szerelés.
A csapattársak segítése.
A gól megakadályozása.

-

d.)Szélső támadó:
Az ellenfél támadásának

-
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-

-

-

-

-

-

-

megakadályozása.
A játéktér szűkítése.
Párharc a szélen érkező
támadókkal
Középső játékos:
A labda megszerzése, a
csapattársak segítése.
Az ellenfél építkezésének,
támadójátékának
megakadályozása.
A játéktér szűkítése.
Az ellenfél középső
védőjének, középső
játékosának szerelése (párharc
megnyerése).
A csapattársak segítése
(kollektív védekezés).
Támadó:
Az ellenfél
labdakihozatalának
megakadályozása, zavarása.
A mélységi átadások
megakadályozása,
labdaszerzés.
Játék :
Területvédekezés: tolódásváltás.
Szabd területre futás.
A feladatköröknek megfelelő
szerepek, posztok kialakítása.
Egyéni, páros, hármas és
négyes gyakorlatok.
1:1 elleni párharcok.
4:1, 4:2 elleni játékok
(létszám azonos és
létszámhátrányos
pozíciókból)
A 3:1 és a 4:2 elleni pozíciós
játékok melyek a
mérkőzéseken várható
megoldásokra a
játékhelyzeteken keresztül
készítenek fel.
Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen
(kapus nélkül)
Vonaljáték 2:2 és 4:4 ellen.
Játék a pálya meghatározott
vonalain, behatárolt területen.
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V. KONDICIONÁLÁS
Cél:
1. Aerob kapacitás + technikai
képzés
2. Az alap állóképesség nagymérvű
fejlesztése (tartós futás, fartlek)
3. A futógyorsaság fejlesztése.
4. Dinamikus láberő-fejlesztés
A Biológiai életkorbeli
különbségek állandó
figyelembevételével !

A játékban és a mérkőzéseken
az alapvető védekezési forma
a területvédekezés.
7:7 elleni játék 2 kapura
kapussal:
Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

A pálya méretei miatt az
edzéseken nagyobb figyelmet
kell fordítani a kondicionális
képességek fejlesztésére.
Meghosszabbodnak a
különböző gyakorlatok, játékés mérkőzésformák
időtartamai – növelve ezzel a
terhelést – melyeket később
valós mérkőzéshelyzetek
között gyakorolnak a
játékosok.
-

Javuljon az állóképességük,
teherbíró képességük,
kitartásuk olyan mértékben,
hogy:

1. Aerob kapacitás fejlesztése.
- Tartós futás közbeni
feladatok,
- Fartlek megtanítása,
- Meghatározott időre való
futás
(állandó hibajavítás)
2.A futógyorsaság fejlesztése:
- Gyors futások (rajtok,
játékok, versengések)
- Optimális lépéshossz és
lépésfrekvencia kialakítása
(rövidebb és hosszabb
lépések)
- Futóiskolák

-

-
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3.Kondicionális előfeltételek
megteremtése:
Testtartás (mély hátizmok)
Csípő horpasz erősítése
(térdlendítés)
A láb hajlító és feszítő
izomcsoportjainak erősítése
4.Dinamikus láberő-fejlesztés
Szökdelések páros és váltott
lábon
Izületi és izomzati lazítás az

-

-

-

tudjanak növekvő iramban
ill. erőkifejtéssel is tudjanak
tartósan különböző
ügyességi, technikai és
koordinációs
tevékenységeket végezni,
meghatározott időre futni (pl.
200 m 45 mp-re),
hang- és fényjelre – az
idegrendszer ingerlésével –
fejlődjön a mozdulat és
mozgás gyorsaságuk,
Legyenek képesek:
növekvő erőkifejtést kívánó
szökdelő gyakorlatokra,
a mély hátizmok és a csípő
horpasz izom relatív
erősítésére.
Aerob kapacitás
fejlesztéséhez a szívkeringési rendszer
elektromos és mechanikus
működésének nyugalmi
ellenőrzése. Szívritmus és
arteriográfos nyugalmi
vizsgálatok. Állóképesség
minősítése Conconi teszttel.
Aerob küszöbhöz tartozó
pulzusszám megadása a
zsírégetéshez, anaerob
küszöbhöz tartozó
pulzusszám megadása a
technika, taktika optimális
gyakorlásához, életkorra
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alsó végtagban

VI. MENTALITÁS

Tematikus tananyag és
tanulási program

Cél: A játéköröm kialakítása

1.A sportághoz való kötődés
kialakítása:
a sportiskola szellemiségével,
identitásával való azonosulás,•
a sportág magyarországi
hagyományainak,
eredményeinek,
•
példaképeinek bemutatása
a sportág helyi, egyesületi
települési hagyományainak,
eredményeinek,
•
példaképeinek bemutatása,
a sportág nemzetközi
•
nagyságainak bemutatása. •

1. A sportághoz való kötődés
kialakítása

-

2. Foglalkozások, edzések
rendjének, szabályainak
kialakítása

3. Tornák, mérkőzések pozitív
mentalitásának kialakítása
4. 4. Az edző, testnevelő
magatartásának követelményei 5.
6.
7.
2.Foglalkozások, edzések
•
8.
rendjének, szabályainak
•
9.
kialakítása :
10.
- az öltöző, sportcsarnok,
11.
tornaterem, szertár, szabadtéri
•
12.
pálya rendjének alkalmazása,
•
13.
betartása,
14.
- öltözködés, tisztálkodás,
15.
higiéniás szokásainak
16. Módszer:
„Az igazi
betartása,
győztesek nem születnek, hanem- az edző, testnevelő,
azzá válnak !”
osztálytársak, csapattársak
tiszteletének kialakítása.
17. Beszélgetés
18. Formálás
19. Motiválás
20. Oksági és attribuciós hatások,
21. Pozitív internalizáció és
3.Tornák, mérkőzések pozitív
meggyőzés
mentalitásának kialakítása :
22. Egyéni, személyes ráhatás
- mások gondolataival
23. Közösségfejlesztés, társas
szembeni nyitottság
identitás
elsajátítása,
24. Személyes példamutatás,
- az ellenfél tisztelete, a
modellkövetés
kultúrált viselkedés, mások
25. Pedagógiai, pszichológiai,
(vendégek,
biológiai ismeretek és azok
vendéglátók) tiszteletének
alkalmazása
kialakítása,
26. Segédeszközök:
- a játékszabályok betartása,
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jellemző maximális
pulzusszám ellenőrzése.
Értékelés a vizsgálati minta
abszolút és relatív magyar
referencia értékei alapján.
KÖVETELMÉNYEK
Alakuljon ki a tanulókban,
játékosokban :
az önfegyelem az együttes
tevékenység ritmusa, rendje,
az öltözés, vetkőzés, a
tisztálkodás rendje, az
öltözőrend igénye,
a sportág szeretete, az iskola
és a társak szeretete,
az ellenféllel szembeni
sportszerűség,
a kommunikáció elsajátítása
(osztálytárs, csapattárs, edző,
tanár, vezető, szülő),
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27. flipchart tábla
28. faliújság
29. oktatófilmek
30. projektor és egyéb
multifunkcionális eszközök,
segédanyagok.
31.
32.
33.
34.

-

-

a győzelem és a vereség
elfogadása,
a játékvezető, mérkőzés
felügyelő, edzők, testnevelők
utasításainak betartása,
a vezetés korrekcióinak
elfogadása.

4.Az edző, testnevelő
magatartásának
követelményei :
a) Mutassanak példát: a
gyerekekkel foglalkozó
edzők, testnevelők
magatartása legyen példa arra,
hogyan viselkedjünk
társainkkal szemben. A
felnőttek igazi
sportemberként viselkednek.
b) Biztosítsák a gyerekek
szórakozását: A gyerekek az
izgalom és az élvezet miatt
fociznak. Az eredménycentrikus
c) felfogás – „csak a győzelem
számít” elv
d) - nagyban csökkenti az
élvezetet.
e) Készüljenek fel alaposan a
foglakozások előtt:
f) A gyerekek mozgásigénye
hatalmas, de koncentrálni
csak rövid ideig tudnak. Ezért
különösen fontos, hogy
előzetesen készüljünk fel a
foglalkozásokra.
g) Gyakoroltassunk változatos,
kivitelezhető feladatokat:
h) A megfelelő gyakorlatok
lekötik a gyerekeket és
sikerélményt adnak nekik.
i) Foglakozzanak minden
gyerekkel: Mindenkire
egyenlő mértékben
figyeljünk, képességektől
függetlenül. Minden gyerek
számára biztosítsuk a
lehetőséget a tanulásra,
fejlődésre.
j) Helyezzék előtérbe a
kispályás játékot: A kispályás
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mérkőzéseken gyakoribb a
kontaktus a labdával és
nagyobb esély van
képességfejlesztésre.
VII. KAPUSKÉPZÉS

-

-

-

Cél:
A játék alapvető elemeinek
megismerése
Játékosság

Tematikus tananyag és
tanulási program
1. Labdával:
- Labdafogás,
- Legördülés,
- Lecsúszás,
- Vetődés,
- Kifutás
- Kigurítás,
- Kirúgás

A technikai oktatás szakaszai:
Előkészítő gyakorlatok
Bemutatás, bemutattatás
2. Labda nélkül:
Magyarázat
- Alapállás,
Rávezető gyakorlatok
- Helyezkedés
Gyakorlás könnyített feltételekkel
Gyakorlás mérkőzésszerű
Az oktatás fázisai:
helyzetekben
a.) a játékszabályok ismerete
- Labda mérete, kapu mérete,
- Leshelyzet, labdatartás,
hazaadás, kapus védettsége,
- Játékrészletek
- b.)játékrendszerek, felállási
formák
- a kapus csapatjátékos, eleme a
rendszernek
c.)Technikai, taktikai
Eszközök:
tevékenység:
- A kapus képes legyen
Karók, bóják, gátak
mindkét lábbal játékba
Labdák,
avatkozni
Jelzőtrikók,
- d.)Csapat, csapatrész taktika:
Kapusfelszerelés (kesztyű, mez,
Együttműködés a csapattal
nadrág, sípcsontvédő)
 létszámhátrány saját térfélen
Hordozható kapuk
 helyezkedés letámadás esetén
- Együttműködés a védelemmel
 sorfalállítás,
 helyezkedés szögleteknél,
 együttmozgás
VIII. VERSENY és
JÁTÉKSZABÁLYOK
Cél:

Tematikus tananyag és
tanulási program
1. Sportfelszerelés, öltözék

KÖVETELMÉNYEK
⇒ Jó és célszerű
megoldásokat választva
képes legyen
megakadályozni az ellenfél
góllövését.
⇒ A kapus képes legyen
mindkét lábbal játékba
avatkozni.
⇒ Képes legyen
együttműködni a csapattal
⇒ Képes legyen
együttműködni a
⇒ Ismerje a labdarúgó
játékszabályokat, különös
tekintettel a kapusra

KÖVETELMÉNYEK
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2. Az életkornak megfelelő,
labdarúgó játékszabályok,
3. torna és versenyszabályok
ismerete.
3. Sportfelszerelés, öltözék
használata:
4. Versenyszabályok:
5. A mérkőzés szabályai:

használata:
a. edzés: időjárásnak megfelelő
sportfelszerelés. (gumistoplis,
sport zokni, rövidnadrág,
mez, sípcsontvédő, jelzőtrikó,melegítő, széldzseki)
b. mérkőzés: gumistoplis,
sportszár, rövidnadrág,
sípcsontvédő, számozott mez.2.
•
•
•
•
•
•

•

Versenyszabályok:
Pályaméret: 65 x 45 m
Kapuméret: 5 x 2 m
Büntető m.: 12 m-re az
alapvonaltól
Labdaméret: 4
Játékidő :
15 v. 20
perc/mérkőzés
Létszám:
7 : 7 ellen
(kapus
nincs)
Játékvezető : nincs

a. A mérkőzés szabályai:
• Gól:
- a pálya teljes területéről el
lehet érni.
- gól után az alapvonal mögül
kell újra indítani a játékot;
(nincs középkezdés). a gólt elérő csapatnak
vissza kell mennie a saját
térfelére és csak a
védőtérfélen próbálhat
szerelni.
- Les: NINCS !
- az ellenfélről kerül a labda az
alapvonal mögé, lábbal
hozható ismét játékba, a vonal
mögül.
- Partdobás: NINCS !
- a folyamatos támadójáték
érdekében a labda lapos
passzal hozható játékba,
melyből közvetlenül nem
lehet gólt elérni.
- az ellenfél játékosai nem
akadályozhatják a labda
játékba hozását.
- az ellenfél játékosainak a
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Ismerjék és tudják
alkalmazni:
az életkornak megfelelő
játékszabályokat,
az sportöltözék használatát,
a pályafelügyelő utasításait.
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-

-

-

-

IX. PSZICHOLÓGIA,
PEDAGÓGIA,
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Cél:
4. A kompetencia és ügyesség
érzésének fokozása.
2. Társakkal való kapcsolat
fenntartása.
3. Szabályok alkalmaztatása.
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labdától 3 m-re lehet
helyezkedniük.
Szögletrúgás:
a sarokpontról történik.
Szabálytalanság:
szabadrúgást vonnak maguk
után.
Büntető:
büntetőterületen /12 m/ belüli
kezezésnél büntetőrúgás
következik.
a büntetőpont a kapu
közepétől számított 9 m-re
van.
Csere:
cserélni bármikor lehet!
a cserénél a cserejátékosok
kezet fognak egymással.
a lecserélt játékos bármikor
visszacserélhető!
a cserejátékosok elhelyezése a
saját kapu oldalán az
alapvonal és az oldalvonal
találkozásánál
Térfélcsere – NINCS !
Felszerelés:
a játékosok gumistoplis
cipőben vagy torna/edző/
cipőben játszhatnak.
„éles” stoplis cipőben nem
lehet játszani.
Tematikus tananyag és
tanulási program

Játékorientált foglalkozások
tervezése és lebonyolítása:
Előre megtervezett játékos
feladatok, melyeknek világos
és egyértelmű, a gyermekek
képességeinek megfelelő
nehézségűeknek kell lenniük.
Minden feladathelyzet után,
lehetőség szerint értékelni kell
csoportos, illetőleg szükség
esetén egyéni szinten a
végrehajtás módját.
2. Egyén fókuszú játékos
csoportos feladathelyzetek
kialakítása Olyan

KÖVETELMÉNYEK

1.

⇒ Mutasson fejlődést
önmagához viszonyítva.
⇒ Fejlődjön a személyisége,
pszichikuma, közösségi
szellemisége
⇒ Ismerje és tartsa be a
játékok szabályait.
⇒ Ismerje a közösség
szociális szabályait
⇒ A szabályalkalmazást
kövesse a kreatív
szabályalkotás
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feladathelyzetek, ahol a
játékostársak szolgálják ki a
középpontban levő
gyermeket.
3. Egyszerre több játékos is
állhat a középpontban.
Továbbra is mindenkire sort
kell keríteni.
4. Játékos szabálytanulás
(rajzfilmfigurák, vagy egyéb
szereplők, mint modellek
igénybevételével)
5. A gyermekek már maguk
mutatják be a szabályokat
6.

6. évfolyam
A labdarúgás tanulásának céljai a 6. évfolyamban
 A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés
megszilárdítása.
 A higiéniai, sportegészségügyi szokások megtartása, alkalmazása. Egészséges
táplálkozás.
 Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése,
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel. Önbizalom
ösztönzése, belső motiváltságának kialakítása.
 A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása.
 Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. gondolataival szembeni
nyitottság elsajátítása.
 Kötelességszerű munka bevezetése. Koncentráláshoz történő szoktatás. A motoros tanulás
kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása.
 Saját játék és teljesítmény elemzése. A pozitív kritika elfogadása. A sérülés bevallása. Az
életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása,
 Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása.
I. KOORDINÁCIÓ

Tematikus tananyag és
tanulási program
1. Labda nélküli koordináció:
Részei:
o Gimnasztika.
2.
5. Labda nélküli koordináció Cél: o Gyorsaságfejlesztés:
- rajtversenyekkel különböző - Testrészek, végtagok helyzet,
testhelyzetekből hang és fény
mozgás, irány és tér
jelekre,
érzékelésének fejlesztése.
- Kar- és lábmunka összhangjának - gyors indulások
versenyszerűen,
kialakítása.
- sor-és váltóversenyek,
- Testtartási rendellenességek
- fogójátékok bonyolultabb
megelőzése, kiküszöbölése

KÖVETELMÉNYEK
Labda nélküli koordináció:
Ismerjenek gimnasztikai
gyakorlatokat.
Legyenek képesek játékos
versengésekben, játékokban
mozgásokat koordinálni.
Futás közben lépésnyújtást,
illetve felugrást végrehajtani

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
kiszűrése.
o
6.

Labdás koordináció

-

Labdaérzékelés fejlesztése.
Lassú futás labdavezetés közben. Szervezés:

-

o
Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán (csoportosan és
egyénileg)
Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával

-

2.
3.
4.

Módszer:
Bemutatás
Gyakorlás
Hibajavítás
Ismétlés
Alkalmazás

-

Eszköz:
bóják, zsámolyok, karók,
4-es, 5-ös labda

1.

-

o
o

o

szabályokkal
Futó technikai képzés:
egyszerű futóiskola
jelek közötti futás változó
lépéshosszal és frekvenciával
fokozó futások (hosszú
gyorsítás, hosszú kiengedés) akadályfutás változó ritmussal
(2-3-4- 5 lépés)
Óvatos erősítése az alsóvégtag
izmainak:
szökdelések páros és váltott
lábon
zsámoly, pad, kötél
felhasználásával
Alsó végtag izületi
mozgékonyságénak fejlesztése
Sokoldalú képzés (felsőtest
erősítése, mély hátizmok) -
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fény ill. mechanikai jelekre.
Váljanak fokozatosan
képessé a figyelem
megosztását kívánó feladatok
megoldására. (szelektív
figyelem)
Sajátítsák el az alábbi
mozgásműveleteket:
Futásban: gyors és kitartó
futás, lépésnyújtás-és
rövidítés, irány- és
iramváltoztatás (fékezés,
lassítás, gyorsítás)
Ugrásban: helyből páros,
nekifutással egy és páros
lábbal elugrás, szökdelés.
Váljanak képessé az alsó
végtag izületi nyújtására.
Arányosan erősödjön és
váljon képessé a felső
testrész a labdarúgó
futómozgások, mozdulatok,
műveletek, párharcok
leküzdésére, megvívására.

2. Labdás koordináció
Játékos, labdás
koordinációs játékok:
„Bójavadászat”
„Mentő fogó”
„Labdavásár”
2. Labdás koordináció:
„Cselező verseny, határolt
területen”
- Ismerjenek labdás játékos
Labdás koordinációs
versenyeket.
feladatok két, három, négy - Legyenek képesek a labdát
vagy több játékos
megszelídíteni, birtokolni
együttműködése – négyszög,
lábbal.
téglalap és rombusz
- Legyenek képesek mindkét
alakzatban – amelyben
lábbal a labdát
változtatni lehet az átadások
- járás és futás közben –
irányát, a célpont
vezetni, társat és
megváltoztatásáig:
tárgykerüléssel.
a.) négyszögben:
- Legyenek képesek érzékelni
átadás a labdabirtokló felé
a labda irányát.
mozgó játékosnak aki:
- Tudják a labdát vezetni
- a kapott labdát egyből
ügyesebb lábbal a talajon
visszajátssza,
járás, kocogás és futás
- a visszajátszott labda után
közben, a lábfej különböző
azonnal beindul a bója
részeivel.
megkerülésével,
- Legyenek képesek labdát –
- az indító játékos, most a
különböző sebességgel,
keresztirányból érkező
tempóban - vezetni, átadni,
harmadik játékost játssza meg, váltani különböző mértani
aki a bóját megkerülő
alakzatokban.
játékosnak visszajátssza a
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labdát
labdaérintések számának
meghatározásával,
labdajáratás irányának
változtatatásával,
a labda sebességének
összehangolása a futás
gyorsaságával, az átadásra
történő rámozgást
gyorsításával,
a labda sebességének
fokozatos növelésével,
A labda megjátszásának
lehetőségei
lapos,
félmagas,
magas
b). rombuszban:
szélességi játékhelyzetek
gyakorlásával,
technikai és taktikai elemek
megadásával,
a pozíciók betöltése
helycserékkel,
szélességi és mélységi
játékhelyzetek gyakorlásával.

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

II. ÜGYESSÉG

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Cél: Az ügyesség nagyfokú,
hatékony fejlesztése

Statikus – dinamikus
•
egyensúly:
fogójátékok: egyszerű fogó
két fogóval, árokfogó, feketefehér, egyensúlyozó házzal,
tűz, víz, repülő,
•
sor- és váltóversenyek
egyénileg, párokban,
csoportosan
koordinációs feladatok (lásd:
I. Koordináció)

Tudjanak növekvő iramban,
dinamikában (erőben)
különböző labdanélküli és
labdás tevékenységeket
szabályozni, végezni.
Legyen képes beépíteni a
mozgásába, a
játékos labdás-és
labdanélküli feladatokba a
statikus és dinamikus
képességeit, limbikus-és
egyensúly készségeit,
jártasságát.
Az ÜGYES jól és pontosan
tud
különbséget tenni a
távolságok és a sebességek
között.
A terhelés fokozása
elsősorban a

Statikus – dinamikus egyensúly: Fontos feltétele a célszerű gyors megoldásoknak, főleg ha kicsi az
alátámasztási felület, illetve
bizonytalan.
Az a játékos, aki gyorsan vissza
tud térni eredeti helyzetébe,
annak jó az egyensúly érzéke.

•

•
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•

-

-

-

1.
2.
3.
4.
5.

-

-

koordináció bonyolultsági
szintjének emelésével
történjen
Legyenek képesek a lehető
legrövidebb
idő alatt, „gazdaságosan”,
hatékonyan végrehajtani a
feladatot.

III. TECHNIKAI KÉPZÉS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

CÉL:Ügyesség fejlesztése, a
technikai elemek pontos
végrehajtása. A kis játékok
alkalmazása és az együttműködés
tanulása.

Technikai elemek fejlesztése
egyénileg, társsal és játék
közben
-

Legyen képes:

Mérkőzésszerűen cselezni a
társsal, társakkal, ellenféllel
A pálya méretei már
szemben,
közelítenek a hivatalos nagy - a szembelévő társsal a
pálya méreteihez, ezért
folyamatos
A rúgásfajták gyakorlása és
elsajátítása.
mindegyik játékosnak
– ívelt, magas labdák alkalmaznia kell a szélesség és átadásokra és átvételekre, a
A fejelés gyakorlása.
mélység szerinti helyezkedés
csavart rúgásokra, a
Az alaptechnikai fejlesztése
szabályait. Így a különböző
kényszerítő átadásokra,
(rúgások, átvételek, átadások,
játék és mérkőzésformákban - mindkét lábbal, a tanult
labdavezetés, cselezés, szerelés)
könnyebben elsajátítják az
rúgásfajtákkal kapura lőni
A labdaérzékelés fejlesztése.
alapvető technikai-taktikai
Szervezés:
egyénileg, ellenféllel
elemeket,
melyek
a
játékosok
szemben, mérkőzésszerűen
Tornateremben, csarnokban,
kombinatív játék után,
udvaron, pályán egyénileg és kis technikai-taktikai tanulási
folyamatát szolgálják.
csoportokban.
- a labda fejelésére, fejjel való
továbbítására, a félelem
Csoportosan edző, testnevelő
1. Labdabirtoklás:
legyőzésével,
vezetésével, irányításával.
- a labda megszerzésére a
- Cselezés mérkőzésszerű
Módszer:
alapszereléssel, becsúszó
helyzetben.
Bemutatás
szereléssel, majd a
- Félmagas és magas átadások
Gyakorlás
megszerzett labda társhoz
és csavart rúgások (belső,
Hibajavítás
való továbbítására,
külső csüd). Ez a kor a magas- a labda megjátszására egy
Ismétlés
labdák megtanulásának és
Alkalmazás
érintéssel
alkalmazásának az időszaka !- a tanult technikai elemek
- Kapura lövési gyakorlatok
Eszköz:
alkalmazásával mértani
mérkőzésszerűen, kényszerítő alakzatokban (csillag,
bóják, karók, rúgópalánk
háromszög, négyzet,
különböző nagyságú és minőségű átadások
után.
téglalap, Y) a labdavezetésre.
labdák (gumi, bőr, tenisz,
- Kényszerítő átadások
medicin)
- a bedobás alkalmazni a
(kényszerítő passz
társsal, mérkőzésszerűen.
tornapadok (2m, 4 m)
előkészítése).
- Átadások, átvételek
gyakorlása csüddel. A
gyakorlatok végzése állandó
helyezkedés, fordulatok és
félfordulatok közben történik.
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IV. CSAPATJÁTÉK
KIALAKÍTÁSA
•

•
•

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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A Fejelés állandó anyag
(állásból, nekifutásból,
felugrás nélkül, felugrás
közben). Fontos szempont a
félelem legyőzése !
A bedobás gyakorlása társsal,
majd ellenféllel és
játékszituáció közben.
Az ellenfél labdabirtoklása:
a párharc támadó és védő
elemei, valamint különböző
változatai fejelés, szerelés
közben
Játékhelyzetekben történő
gyakorlás:
Érintő fogójáték.
Célzó játékok. Egyéni játék
labdavezetéssel.
Egyéni és csoportos
területváltó játékok
labdavezetéssel
Sor- és váltóversenyek a
tanult technikai elemek
beépítésével
Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Cél:
A gyakorlatok során kialakult 4. Legyen képes a
a játékügyesség bizonyos
labdabirtoklásnál:
7:7 elleni játék kialakítása (két
szintje.
rombusz
⇒ a labda birtokba vételére
kialakítása).
és megtartására,
A tanult ismeretek alkalmazása a 1. Labdabirtoklás:
⇒ a távolság érzékelésére,
játékban
A
tér
növelése
szélességben
és
alkalmazására
A kapusok tervszerű képzésének
mélységben.
helyváltoztatásra (helyek és
kezdete (lásd: fejezet)
- Pozícoójáték
pozíciók cseréje) mozgások
A
sorok
és
a
vonalak
helyezkedések egyik
Labdabirtoklás A terület növelése
kapcsolódása.
területről a másik területre,
helyezkedéssel.
Átmenet
védekezésből
Két rombusz kialakítása.
támadásba.
⇒ a labdasebesség
Pozíciós játék, a labda biztos
Labdabirtoklás
váltása
érzékelésére,
helyre juttatása.
⇒ a labda egyéni és együttes
Egyéni akciók és a legkedvezőbb szituációk tanulása
kihozatalára
pozícióban lévő társ megjátszása.
a) kapus:
egy meghatározott területről,
- 7:7 elleni játékban a
⇒ gól és pontszerzésre
Az ellenfél labdabirtoklása:
labdabirtokláskor
a
kapus
is
A játéktér szűkítése.
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h) A játékostárs segítése, egymás
fedezése.
i) Az ellenfél támadásánál a labda
megszerzése.
j) A labdabirtokló támadása,.
k)
b)
l)
m)
n) Szervezés:
o)
p) Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kis
csoportokban.
q) Csoportosan edző, testnevelő vezetésével, irányításával.
r)
s) Módszer:
c)
t) Bemutatás
u) Gyakorlás
v) Hibajavítás
w) Ismétlés
x) Alkalmazás
y) Eszköz:
z) bóják, karók, labdák, jelzőtrikók aa) kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m)
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mezőnyjátékos szerepet kap.
a játék kezdeményezése
(labdakihozatal, kidobás,
4. Az ellenfél labdabirtoklása:
kirúgás).
⇒ az ellenfél játékának
Középső védő :
figyelésére,
Az akcióban résztvevők
megjátszása.
⇒ a labdaszerzés
Előretörés egyénileg.
pillanatának
Segítség a támadásban.
zavarására
Labdakihozatal, a támadók
megjátszásával (mélységi
⇒ a saját és az ellenfél
átadások).
értékeinek felismerésére
Kapura lövés, támadás
befejezés, érkezés a kapu elé. ⇒ a pozíciós játék
alkalmazására,
Szélső védők:
Pozíció keresés.
⇒ a labda megszerzésére a
Az támadásban résztvevők
szabályok szerint,
megjátszása.
⇒ párharcot vívni az ellenfél
Előretörés a széleken, ha van
labdát
hely.
birtokló játékosával,
Beadások a kapu elé.
⇒ a labda egyéni és együttes
Kapura lövések, támadás
kihozatalára.
befejezés.
⇒ megelőzni az ellenfél
gólszerzését.
d) )Középső játékos:
⇒ Ismerje és tudja az 1:1,
- Pozíciókeresés a védők és a
2:2, 3:3, 4:4,
támadók között
5:5 elleni kis játékokat
- Segítség a támadásban.
⇒ készség szinten játszani a
- A támadók megjátszása
7:7 elleni játékot
(mélységi „felpassz”)
⇒ (kapussal és kapus
Játékban ajánlott szabályok és - Szélső védők, támadók
nélkül).
eszközméretek:
megjátszása (szélességi
labdaméret: 4-as
átadások).
kapuméret 5x2 m
- Egyéni játék (előretörések).
Pályaméret: 65x45 m
- Kapura lövések, gólszerzés.
Létszám: 7:7 ellen + kapus
Játékidő: 20 perc/mérkőzés
e) Szélső támadók:
- Pozíciókeresés
- Előretörés a széleken, ha van
hely.
- Beadások a kapu elé.
- Kapura lövés, támadás
befejezés
- Gólszerzés

-

f.)Támadó
Pozíció keresés mélységben,
helyezkedés, megjátszhatóság
keresése.
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-

Egyéni támadó
játéktevékenység
(kapuratörés, párharc,
kapuralövés, gólszerzés,
labdatartás,
„visszapassz”)
2. Az ellenfél labdabirtoklása:

-

A terület szűkítése.
Védekezés.
Egymás fedezése.

-

a.)Kapus:
A gól megakadályozása.

-

-

-

-

-

b.) Középső védő k:
Az ellenfél támadójátékának
zavarása, megakadályozása.
A labda megszerzése,
szerelés.
A csapattársak segítése.
A játéktér szűkítése.
Az ellenfél középső
támadójának szerelése
(párharc)
A gól megakadályozása.
c.) Szélső védő k:
A széleken érkező támadók
megzavarása, szerelése.
Az ellenfél támadójátékának
zavarása, megakadályozása.
A labda megszerzése,
szerelés.
A csapattársak segítése.
A gól megakadályozása.
d.) Szélső támadó:
Az ellenfél támadásának
megakadályozása.
A játéktér szűkítése.
Párharc a szélen érkező
támadókkal
e.) Középső játékos:
A labda megszerzése, a
csapattársak segítése.
Az ellenfél építkezésének,
támadójátékának
megakadályozása.
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A játéktér szűkítése.
Az ellenfél középső
védőjének, középső
játékosának szerelése (párharc
megnyerése).
A csapattársak segítése
(kollektív védekezés).
f.) Támadó:
Az ellenfél
labdakihozatalának
megakadályozása, zavarása.
A mélységi átadások
megakadályozása,
labdaszerzés.

3. Játék :
Területvédekezés: tolódásváltás.
- Szabd területre futás.
- A feladatköröknek megfelelő
szerepek, posztok kialakítása.
- Egyéni, páros, hármas és
négyes gyakorlatok.
- 1:1 elleni párharcok.
- 4:1, 4:2 elleni játékok
(létszám azonos és
létszámhátrányos pozíciókból)
- A 3:1 és a 4:2 elleni pozíciós
játékok, melyek a
mérkőzéseken várható
megoldásokra a
játékhelyzeteken keresztül
készítenek fel.
- Játék 1:1, 2:2, 3:3 és 4.4 ellen
(kapus nélkül)
- Vonaljáték 2:2 és 4:4 ellen.
- Játék a pálya meghatározott
vonalain, behatárolt területen.
- A játékban és a mérkőzéseken
az alapvető védekezési forma
a területvédekezés.
-

-

7:7 elleni játék 2 kapura
kapussal

V. KONDICIONÁLÁS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Cél:

A pálya méretei miatt az

Javuljon az állóképességük,
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1. Aerob kapacitás + technikai
képzés
2. Az alap állóképesség nagymérvű
fejlesztése (tartós futás, fartlek)
3. A futógyorsaság fejlesztése.
4. Dinamikus láberő-fejlesztés
A Biológiai életkorbeli
különbségek állandó
figyelembevételével !

-

-

-

edzéseken nagyobb figyelmet
kell fordítani a kondicionális
képességek fejlesztésére.
Meghosszabbodnak a
különböző gyakorlatok, játék és mérkőzésformák
időtartamai – növelve ezzel a
terhelést – melyeket később
valós mérkőzéshelyzetek
között gyakorolnak a
játékosok.
1.Aerob kapacitás fejlesztése. Tartós futás közbeni
feladatok,
Fartlek megtanítása,
Meghatározott időre való futás
(állandó hibajavítás)
2.A futógyorsaság fejlesztése:
Gyors futások (rajtok, játékok,
versengések)
Optimális lépéshossz és
lépésfrekvencia kialakítása (rövidebb és hosszabb
lépések)
Futóiskolák
Kondicionális előfeltételek
megteremtése:
Testtartás (mély hátizmok)
Csípő horpasz erősítése
(térdlendítés)
A láb hajlító és feszítő
izomcsoportjainak erősítése
Dinamikus láberő-fejlesztés
Szökdelések páros és váltott
lábon
Izületi és izomzati lazítás az
alsó végtagban
-
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teherbíró képességük,
kitartásuk olyan mértékben,
hogy:
tudjanak növekvő iramban
ill. erőkifejtéssel is tudjanak
tartósan különböző
ügyességi, technikai és
koordinációs
tevékenységeket végezni,
meghatározott időre futni (pl.
200 m 45 mp-re),
hang- és fényjelre – az
idegrendszer ingerlésével –
fejlődjön a mozdulat és
mozgás gyorsaságuk,

Legyenek képesek:
növekvő erőkifejtést kívánó
szökdelő gyakorlatokra,
a mély hátizmok és a csípő
horpasz izom relatív
erősítésére.
Alap állóképesség
spiróergometriás vizsgálata.
A testméreteknek megfelelő
abszolút „kell értékek”
ellenőrzése. A labdarúgáson
belüli szerepkörökhöz
szükséges
testsúlykilogrammra eső
oxigénfelvétel meglétének
kimérése. Értékelés a
vizsgálati minta abszolút és
relatív magyar referencia
értékei alapján.

VI. MENTALITÁS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Cél: A győztes mentalitás
kialakítása

1. A sportág szeretete,
szellemiségének ismerete:
a sportág magyarországi
helyzetének, eredményeinek •
ismerete,
a sportág helyi, egyesületi

Alakuljon ki a
tanulókban,játékosokban :

1. A sportág szeretete,
szellemiségének ismerete:
-

a győzelem és a vereség
elfogadása,
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2. Foglalkozások, edzések
rendjének, szabályainak
kialakítása

települési hagyományainak, •
eredményeinek,
példaképeinek közvetlen
•
ismerete, tisztelete,
3. Tornák, mérkőzések pozitív
- a sportág nemzetközi
•
mentalitásának kialakítása
példaképeinek ismerete.
4. Szempontok a gyermekekkel 2. Foglalkozások, edzések
foglalkozó, foglalkozásokat,
rendjének, szabályainak
•
edzéseket, órákat tartó
kialakítása :
testnevelőknek, edzőknek:
- az öltöző, sportcsarnok,
5.
tornaterem, szertár, szabadtéri
6.
pálya rendjének,
•
7.
szokásainak alkalmazása,
8.
megtartása,,
9.
- az egészséges testápolás
10.
tisztálkodás, öltözködés,
•
11. Módszer:
„Az igazi
higiéniás szokásainak
győztesek nem születnek, hanem kialakítása,
azzá válnak !”
•
12.
13. Beszélgetés
14. Formálás
3. Tornák, mérkőzések pozitív
•
15. Motiválás
mentalitásának kialakítása :
16. Oksági és attribuciós hatások, - mások gondolataival
17. Pozitív internalizáció és
szembeni nyitottság
meggyőzés
elsajátítása,
18. Egyéni, személyes ráhatás
- az ellenfél tisztelete,
19. Közösségfejlesztés, társas
- az indulatok feletti kontroll,
identitás
- a győzelem és a vereség
20. Személyes példamutatás,
elfogadása,
modellkövetés
- a játékvezető ítéleteinek
21. Pedagógiai, pszichológiai,
betartása,
biológiai ismeretek és azok
- a vezetés korrekcióinak
alkalmazása
elfogadása.
22.
23.
4. Javasolt szempontok a
24.
gyermekekkel foglalkozó,
25.
foglalkozásokat, edzéseket,
26.
órákat tartó testnevelőknek,
27.
edzőknek:
28. Segédeszközök:
- Szakmai felkészültség,
29. flipchart tábla
- Egyszerű utasítások
30. faliújság
- Rugalmasság,szervezés /
31. oktatófilmek
időbeosztás/
32. projektor és egyéb
- Gyakorlásra fordított idő
multifunkcionális eszközök,
növelése,
segédanyagok.
- Hibák korrigálása /egyszerre
33.
csak egyet/
34.
- A pozitív életszemlélet
35.
kialakítása,
- Gyakorlatok érthető
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az indulatok feletti kontroll
az egészséges önbizalom
az önfegyelem az együttes
tevékenység ritmusa, rendje,
az öltözőrend, pályarend,
szertárrend,
igénye,
a helyi és az ország
labdarúgóinak,
hagyományainak tisztelete,
a sportág szeretete, az iskola
és a társak szeretete,
az ellenféllel szembeni
sportszerűség,
a kommunikáció elsajátítása
(osztálytárs, csapattárs, edző,
tanár, vezető, szülő),
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bemutatása, bemutattatása.

VII. KAPUSKÉPZÉS

-

-

-

Cél:
A játék alapvető elemeinek
megismerése
Játékosság

Tematikus tananyag és
tanulási program

-

1. Labdával:
Labdafogás,
Legördülés,
Lecsúszás,
Vetődés,
Kifutás
Kigurítás,
Kirúgás

A technikai oktatás szakaszai:
Előkészítő gyakorlatok
2. Labda nélkül:
Bemutatás, bemutattatás
- Alapállás,
Magyarázat
- Helyezkedés
Rávezető gyakorlatok
Gyakorlás könnyített feltételekkel
3. Az oktatás fázisai:
Gyakorlás mérkőzésszerű
helyzetekben
a.) a játékszabályok ismerete
- Labda mérete, kapu mérete,
- Leshelyzet, labdatartás,
hazaadás, kapus védettsége,
- Játékrészletek
Eszközök:
b.) játékrendszerek, felállási
formák
Karók, bóják, gátak
- a kapus csapatjátékos, eleme a
Labdák,
rendszernek
Jelzőtrikók,
Kapusfelszerelés (kesztyű, mez,
c.)Technikai, taktikai
nadrág, sípcsontvédő)
tevékenység:
Hordozható kapuk
- A kapus képes legyen mindkét
lábbal játékba avatkozni






VIII. VERSENY és
JÁTÉKSZABÁLYOK
Cél:

KÖVETELMÉNYEK
⇒ Jó és célszerű
megoldásokat választva
képes legyen
megakadályozni az ellenfél
góllövését.
⇒ A kapus képes legyen
mindkét lábbal játékba
avatkozni.
⇒ Képes legyen
együttműködni a csapattal
⇒ Képes legyen
együttműködni a
⇒ Ismerje a labdarúgó
játékszabályokat, különös
tekintettel a kapusra

d.)Csapat, csapatrész taktika:
Együttműködés a csapattal
létszámhátrány saját térfélen
helyezkedés letámadás esetén
Együttműködés a védelemmel
sorfalállítás,
helyezkedés szögleteknél,
együttmozgás
Tematikus tananyag és
tanulási program

Az életkornak megfelelő, 1. Sportfelszerelés, öltözék

KÖVETELMÉNYEK
Ismerjék és tudják
alkalmazni:
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labdarúgó játékszabályok,
torna és versenyszabályok
ismerete.
1. Sportfelszerelés, öltözék
használata:
2. Versenyszabályok:
3. A mérkőzés szabályai:

használata:
a. edzés: időjárásnak megfelelő sportfelszerelés. (gumistoplis,
sport zokni, rövidnadrág, mez,
sípcsontvédő, jelzőtrikó,
melegítő, széldzseki)
b. mérkőzés: gumistoplis,
sportszár, rövidnadrág,
sípcsontvédő, számozott
mez.
2.
•
•
•
•
•

•

•

Versenyszabályok:
Pályaméret: 65 x 45 m
Kapuméret: 5 x 2 m
Büntető m.: 12 m-re az
alapvonaltól
Labdaméret: 4
Játékidő :
15 v. 20
perc/mérkőzés
Létszám:
7 : 7 ellen
(kapus
nincs)
Játékvezető : nincs

b. A mérkőzés szabályai:
• Gól:
- a pálya teljes területéről el
lehet érni.
- gól után az alapvonal mögül
kell újra indítani a játékot;
(nincs középkezdés).
- a gólt elérő csapatnak vissza
kell mennie a saját térfelére és
csak a védőtérfélen próbálhat
szerelni.
• Les: NINCS !
- az ellenfélről kerül a labda az
alapvonal mögé, lábbal
hozható ismét játékba, a vonal
mögül.
• Partdobás: NINCS !
- a folyamatos támadójáték
érdekében a labda lapos
passzal hozható játékba,
melyből közvetlenül nem
lehet gólt elérni.
- az ellenfél játékosai nem
akadályozhatják a labda
játékba
hozását.
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az életkornak megfelelő
játékszabályokat,
az sportöltözék használatát,
a pályafelügyelő utasításait
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-

-

-

-

-

-
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az ellenfél játékosainak a
labdától 3 m-re lehet
helyezkedniük. Szögletrúgás:
a sarokpontról történik.
Szabálytalanság:
szabadrúgást vonnak maguk
után.
Büntető:
büntetőterületen /12 m/ belüli
kezezésnél büntetőrúgás
következik.
a büntetőpont a kapu
közepétől számított 9 m-re
van.
Csere:
cserélni bármikor lehet!
a cserénél a cserejátékosok
kezet fognak egymással.
a lecserélt játékos bármikor
visszacserélhető!
a cserejátékosok elhelyezése a
saját kapu oldalán az
alapvonal és az oldalvonal
találkozásánál
Térfélcsere – NINCS !
Felszerelés:
a játékosok gumistoplis
cipőben vagy torna/edző/
cipőben játszhatnak.
„éles” stoplis cipőben nem
lehet játszani.

IX. PSZICHOLÓGIA,
Tematikus tananyag és
PEDAGÓGIA,
tanulási program
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Cél:
1. Játékorientált foglalkozások
tervezése és lebonyolítása:
1. A kompetencia és ügyesség
Előre megtervezett játékos
érzésének megszilárdítása.
feladatok, melyeknek világos
2. Társakkal való kapcsolat
és egyértelmű, a gyermekek
fenntartása.
képességeinek megfelelő
3. Szabályok alkalmaztatása.
nehézségűeknek kell lenniük.
Minden feladathelyzet után,
lehetőség szerint értékelni kell
csoportos, illetőleg szükség
esetén egyéni szinten a
végrehajtás módját.
2. Egyén fókuszú és csoport
fókuszú játékos
feladathelyzetek kialakítása
Olyan feladathelyzetek, ahol a

KÖVETELMÉNYEK
⇒ Mutasson fejlődést
önmagához
viszonyítva.
⇒ Fejlődjön a személyisége,
pszichikuma,
⇒ Ismerje a közösség
szociális, erkölcsi szabályait
⇒ Legyen képes kreatív
szabályalkotásra.
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játékostársak szolgálják ki a
középpontban levő gyermeket.
Egyszerre több játékos is
állhat a középpontban.
Továbbra is mindenkire sort
kell keríteni.
Valamint olyan feladatok,
ahol az egyén szolgálja ki a
csoporttársakat. Ennek
összefüggésben kell lennie a
posztokhoz kapcsolódó
feladatkörökhöz.
3. Játékos szabálytanulás
A gyermekek már maguk
alkalmazzák a szabályokat. Az
elkövetett hibákra maguk a
gyerekek és a testnevelő is
felhívja a figyelmet. A
büntetés kizárólag a hibára
korlátozódjon. Azzal legyen
mind intenzitásában, mind
következményében arányos.
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7. évfolyam
A labdarúgás tanulásának céljai a 7. évfolyamban









A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés
megszilárdítása.
Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése,
Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel, A játék belső
motiváltsága. A „győztes” mentális kifejlesztése.
A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása.
Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. Indulatok feletti
kontroll.
Saját játék és teljesítmény elemzése. A pozitív kritika elfogadása. A sérülés bevallása. A
motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása.
Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása, Az
életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. Keringési – légzési
bázis rendszerének fejlesztése.
Az egyéni képességek, az egyéniség kibontakoztatása, fejlesztése. A mentalitás és a
kondíció komplexitásának tökéletesítése.

I. KOORDINÁCIÓ

Tematikus tananyag és
tanulási program

Részei:
3.
1. Labda nélküli koordináció Cél: 1. Labda nélküli koordináció:
- Testrészek, végtagok helyzet, o Gimnasztika.
o Gyorsaságfejlesztés:
mozgás, irány és tér
- rajtversenyekkel különböző
érzékelésének fejlesztése.
- Kar- és lábmunka összhangjának testhelyzetekből hang és fény
jelekre,
kialakítása.
- gyors indulások
- Testtartási rendellenességek
versenyszerűen,
megelőzése, kiküszöbölése
- sor-és váltóversenyek,
kiszűrése.
- fogójátékok bonyolultabb
szabályokkal
2. Labdás koordináció
o Futó technikai képzés:
- Labdaérzékelés fejlesztése.
- Lassú futás labdavezetés közben. - egyszerű futóiskola
- jelek közötti futás változó
lépéshosszal és frekvenciával
- fokozó futások (hosszú
Szervezés:
gyorsítás, hosszú kiengedés)
- Tornateremben, csarnokban,
- akadályfutás változó
udvaron, pályán
ritmussal (2-3-4- 5 lépés) (csoportosan és egyénileg)
- Csoportosan edző, testnevelő o Aerob kapacitás +
mozgástechnikai képzés:
vezetésével, irányításával
- tartós futás közbeni
koordinációs feladatok
Módszer:
(állandó hibajavítás),
1. Bemutatás
- a fartlek megtanítása.
2. Gyakorlás
o Óvatos erősítése az
3. Hibajavítás
-

KÖVETELMÉNYEK
Labda nélküli koordináció:
Legyenek képesek játékos
versengésekben, játékokban
mozgásokat koordinálni.
Futás közben lépésnyújtást,
illetve felugrást végrehajtani
fény ill. mechanikai jelekre.
Legyenek képesek az idegizom koordinációs mozgások
harmonizálására.
Váljanak alkalmassá a futó
technikai általános
fejlesztésre:
gyors és kitartó futás,
lépésnyújtás-és rövidítés,
irány- és iramváltoztatás
(fékezés, lassítás, gyorsítás
fartlek.
Váljanak képessé az agonista
és az antagonista izmok
működésének
összehangolására.
Váljanak képessé az izmok és
izületi szalagok feszítésére,
nyújtására, lazítására.
Arányosan erősödjön és
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4. Ismétlés
5. Alkalmazás

-

-

Eszköz:
bóják, zsámolyok, karók,
4-es, 5-ös labdák

o
o

2.
-

c)
o
o
o
o
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alsóvégtag izmainak:
váljon képessé a felső testrész
szökdelések páros és váltott
a labdarúgó futómozgások,
lábon
mozdulatok, műveletek,
zsámoly, pad, kötél
párharcok leküzdésére,
felhasználásával
megvívására.
Alsó végtag izületi
mozgékonyságénak
fejlesztése
2. Labdás koordináció:
Sokoldalú képzés (felsőtest - Ismerjenek labdás játékos
erősítése, mély hátizmok)
versenyeket.
- Legyenek képesek a labdát
Labdás koordináció
megszelídíteni, birtokolni
Játékos, labdás koordinációs lábbal.
játékok.
- Legyenek képesek mindkét
Labdás koordinációs sor-és
lábbal a labdát - járás és futás
váltóversenyek.
közben – vezetni, társat és
Labdás koordinációs
tárgykerüléssel.
feladatok két, három, négy - Legyenek képesek érzékelni a
vagy több játékos
labda irányát.
együttműködése – négyszög,- Tudják a labdát vezetni
téglalap és rombusz
ügyesebb lábbal a talajon
alakzatban – amelyben
járás, kocogás és futás
változtatni lehet az átadások
közben, a lábfej különböző
irányát, a célpont
részeivel.
megváltoztatásáig:
- Legyenek képesek labdát –
rombuszban:
különböző sebességgel,
szélességi játékhelyzetek
tempóban - vezetni, átadni,
gyakorlásával,
váltani különböző mértani
technikai és taktikai elemek
alakzatokban.
megadásával,
a pozíciók betöltése
helycserékkel,
szélességi és mélységi
játékhelyzetek gyakorlásával.

d) négyszögben:
o átadás a labdabirtokló felé
mozgó játékosnak aki:
- a kapott labdát egyből
visszajátssza,
- a visszajátszott labda után
azonnal beindul a bója
megkerülésével,
- az indító játékos, most a
keresztirányból érkező
harmadik játékost játssza
meg, aki a bóját megkerülő
játékosnak visszajátssza a
labdát
- labdaérintések számának
meghatározásával,
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- labdajáratás irányának
változtatatásával,
- a labda sebességének
összehangolása a futás
gyorsaságával,
- az átadásra történő rámozgást
gyorsításával,
- a labda sebességének
fokozatos növelésével,
- A labda megjátszásának
lehetőségei
- lapos,
- félmagas,
- magas
- téglalapban:
- folyamatos szélességi
átadásokkal a szélső
pozícióban helyezkedő társ
megjátszásával, ahol a labda
átadásának pillanatát a labda
nélküli játékos mozgása
határozza meg,
- labdaérintések számának
meghatározásával,
II. ÜGYESSÉG
Cél: Az ügyesség nagyfokú,
hatékony fejlesztése

Téri tájékozódó képesség:
A futball pálya meghatározott
terület, ahol a célt kell
megvalósítani. (Zónák – vonalak,
szélesség – mélység )

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Téri tájékozódó képesség: •
a labdás koordinációs
tematikával megegyező
program (lásd: I.
Koordináció)
•

Tudjanak növekvő iramban,
dinamikában (erőben)
különböző labdanélküli és
labdás tevékenységeket
szabályozni, végezni.
Legyen képes beépíteni a
mozgásába, a
játékos labdás-és labdanélküli
feladatokba a statikus és
dinamikus képességeit,
limbikus-és egyensúly
készségeit, jártasságát.
Legyenek képesek a lehető
legrövidebb
idő alatt, „gazdaságosan”,
hatékonyan végrehajtani a
feladatot.

•

III. TECHNIKAI KÉPZÉS

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

CÉL: A nagypályás játék

A technika oktatásának

Legyen képes:

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola
minden elemének megtanulása.
-

-

-

-

-

1.
2.
3.
4.
5.

-
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részei:

Az egyre bonyolultabb
Nagypályás játékhelyzetek
megoldása, a tanult technikai
csapatjáték a játékosok
elemekkel.
magas szintű technikaitaktikai ismereteit követeli Az improvizáció szintjén lévő
meg. Készenlét a labda
technika elsajátítása
továbbítására ! Figyelni a
Technikai elemek gyakorlása
labda és a játékos
nehezített körülmények között
mozgásának összhangját
(idő, tér, társ,
(pontosság, gyorsaság).
ellenfél).
Az alaptechnikai elemek
skálázása, fejlesztése (rúgások, 2. Labdabirtoklás:
átvételek, átadások, labdavezetés,
cselezés, szerelés)
- belsővel való átadások
(támadók és védők száma
Az egyéni technikai képzés .
lépésről-lépésre növekszik,
Szervezés:
gyorsabb a játék),
Nagypálya !
kényszerítő átadások
Tornateremben, csarnokban,
(továbblépés az
a.
udvaron, pályán egyénileg és kis
alapgyakorlatoktól a
csoportokban.
mérkőzéshelyzeteknek
Csoportosan edző, testnevelő
megfelelően,)
vezetésével, irányításával.
- csüddel történő kapura lövés
(kombinált, összetett
Módszer:
feladatok között),
Bemutatás
- fejelés az ellenfél
Gyakorlás
jelenlétében, párharcban és
Hibajavítás
küzdelemben,
b.
Ismétlés
- labda nélküli helyezkedések
Alkalmazás
és futómozgások közben,
látszatcselekvések és
Eszköz:
megtévesztő akciók
bóják, karók, labdák, jelzőtrikók
(helycserék, váltások )
tornapadok (2m, 4 m)
alkalmazása.
rúgópalánk,
hordozható kapuk (2x1 m, 3x2m,
3. Az ellenfél labdabirtoklása:
5x2m, nagykapu)
- a párharc védekező részének
technikai elemei
- helyezkedés a labda
irányában, saját kapu felé, az
oldalvonal irányában.
1. A technikai elemek
alkalmazásának feltételei:- a játék figyelése,
- a pillanat felismerése,
- a játékhelyzetek
megoldásának ismerete, -

a tanult rúgásfajtákkal kapura
lőni egyénileg, ellenféllel
szemben, mérkőzésszerűen
kombinatív játék után,
a labda fejelésére, fejjel való
továbbítására, a félelem
legyőzésével,
a labda megszerzésére a
alapszereléssel, becsúszó
szereléssel, majd a
megszerzett labda társhoz
való továbbítására,
a tanult technikai elemek
alkalmazásával mértani
alakzatokban (csillag,
háromszög, négyzet, téglalap,
Y) a labdavezetésre.
védők:
legyen képes alkalmazni a
védekező eljárásokhoz,
és a labdakihozatalhoz
szükséges technikai
elemeket,
rúgások, fejelés, étvételek,
átadások (rövid, hosszú)
középpályások:
legyen képes alkalmazni az
átvételeket a labda pontos
továbbításáhozlegyen
képes alkalmazni a tanult
technikai elemeket (átadások,
cselezés, lövések, szerelés,
fejelés, labdavezetés,
bedobás)
támadók:
legyen képes alkalmazni a
támadáshoz, támadás
befejezéshez szükséges
technikai elemeket:
rúgásokat,
labdás egyéni
akciókat,
átvételek, a labda
továbbítását
cselezéseket,
látszatcselekvéseket,
megtévesztő
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IV. CSAPATJÁTÉK
KIALAKÍTÁSA
Cél:
2.
A nagypályás játékérettség
elérése
(11:11 ellen)
• 4-3-3-as felállási forma tanulása
• Tanulás a játékokkal
1. Labdabirtoklás
- A három rombusz megteremtése.
- A pozíciós játék elsajátítása.
- A pozíciók megőrzése
szélességben és mélységben.
- Kombinatív játék kialakítása
•

2. Az ellenfél labdabirtoklása:
- Területvédekezés
- A terület leszűkítése.
- Helyezkedés a labda felé

Szervezés:

-

3.
-

- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kiscsoportokban.
- Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával.
Módszer:
1. Bemutatás
2. Gyakorlás
3. Hibajavítás
4. Ismétlés
5. Alkalmazás

-
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a játékosok és az ellenfél helyezkedésének figyelése(az egymástól való távolság
felmérése.
-

mozgásokat, testcseleket,
közeli és távoli
kapura lövéseket,
fejeléseket
(beívelésből és szögletből is)

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

Labdabirtoklás:
A játék felépítése a hátsó
vonaltól
A szélső védők helyezkedése
valamivel mélyebben.
Együttműködés összjáték.
Szabd területre futás.
Együttműködési játék,
kombinatív játék.
Direkt (egyérintős játék)
Lövések, lövőhelyzetek
kidolgozása.
A különböző játékelemek
lehetőségeinek megteremtése.
Háromszögek teremtése.
Támadás befejezés, végjáték

⇒ A mérkőzésen egyre
tökéletesebben el kell
sajátítaniuk a csapat
összeállításakor kapott
faladatokat
⇒ A játékosok
alapfeladatainak
megtanulása. A poszt szerint
először minden játékos a saját
következhet az összes poszt.
De
itt kapcsolódik az egyes
játékhelyzest megoldása:

Az ellenfél labdabirtoklása:
Terület nagysága.
A játékosok létszáma.
Alkalmazkodás a
szabályokhoz.
A játékosok felállása és
feladatkörönkénti
elhelyezése.
A kapusok szerepe.
Területvédekezés.
Egymás biztosítása az
oldalvonal melletti játékosok
zavarása.
Az ellenfél hibára
kényszerítése.
A legközelebb álló ellenfél
akadályozása.

4. A taktikai elemek
gyakorlásának és
Eszköz:
alkalmazásának feltételei:
bóják, karók, labdák, jelzőtrikók
kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m) 5. terület nagysága,
6. játékosok létszáma,

TUDJÁK EGYMÁS
FELADATAIT
⇒ Ismerje – és posztja szerint
–
tudja alkalmazni a 4:3:3-as
alapfelállás és az ebből adódó
játékrendszer alapelveit,
taktikai alapelveit.
⇒ Posztja szerint legyen
képes a
kombinatív játékra
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni
a hátulról felépített
“átgondolt” csapatjátékot
⇒ Az alapszerepek betanulása
a
csapatjáték során
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni
a pozíciós játékot.
⇒ Ismerje és tudja alkalmazni
a területvédekezést.
⇒ Ismerje a területszűkítés és
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7. alkalmazkodás a
szabályokhoz,
8. a játékosok felállása és
feladatkörök szerinti
elhelyezkedése.
9. a kapusok szerepe
10.TÁMADÓ FELADATOK:
Játékban ajánlott szabályok és 11.Elhelyezkedés a pályán
eszközméretek:
12.Szabad terület kialakítása
13.szélességben és mélységben
A nagypályás játékszabályok
14.Mélységi és szélességi
érvényesek a FIFA és az
átadások
International Football Association15.
Board hatályos szabálykönyve 16.Alkalomteremtés
alapján
17.Helyzetteremtés.
18.A labda megjátszása után új
19.pozíciók keresése.
20.Gólszerzés
21.Gyors lövőhelyzet kialakítása
22.Gólszerzés a tanult lövő
23.technikákkal
24.
25.VÉDŐ FELADATOK:
26.Labdaszerzés:
27.A labdabirtokló
megtámadása,
28.szerelése
29.Az ellenfél felállásának
megakadályozása:
30.Zavarás, feltartóztatás.
31.Támadás a labdára
32.
33.Játék :
34.2:2, -11:11 elleni játékok és
az ezeket előkészítő

-

V. KONDICIONÁLÁS
Cél:
1. Aerob kapacitás + technikai

612. oldal

nyitódás elveit, alkalmazását

játékok gyakorlatok
Játék 7:7, 8:8, 3:3 és
11:11 ellen
Vonaljátékok.
3:2, 4:3, 5:4, /.4 elleni
pozíciós játékok
4:3:3-as játékrendszerek
csapat és csapatrész és egyéni
feladatainak megismerése
Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

A versenyszellem
elsődlegessé válik ebben a

Javuljon az állóképességük,
teherbíró képességük,
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képzés
2. Az alap állóképesség nagymérvű
fejlesztése (tartós futás, fartlek)
3. A futógyorsaság fejlesztése.
4. Dinamikus láberő-fejlesztés
A Biológiai életkorbeli
különbségek állandó
figyelembevételével !

-

-

-
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korban. Fokozódásával
megnő a labdához közeli és
az attól távoli párharcok
jelentősége. Hangsúly az izomnövekedést szolgáló
gyakorlatok, valamint a
gyorsaság fejlesztésén van. A
maximális ellenállás a játékos
saját testsúlyának megfelelő ellenállás lehet.

kitartásuk olyan mértékben,
hogy:

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

játékban, versenyben,
csapatjátékban, egyéni
tevékenységben jellemezze
tevékenységüket az optimális
megoldásra törekvés.
Javuljon észrevehetően
teljesítményeik stabilitása
(ismételt, sorozatban
végrehajtott
feladatmegoldásban
1.)Aerob kapacitás
csökkenjen a
fejlesztése.
teljesítményingadozás
Tartós futás közbeni
mértéke a következő
feladatok,
mutatókban:
Fartlek megtanítása,
•a kitartó futásban a futás
egyéni
Meghatározott időre való
futás
irama
(állandó hibajavítás)
(tudjanak futni 400, 600, 800,
2.)A futógyorsaság
1000 m-t)
fejlesztése:
• rövid, gyors és sprint távokon
Gyors futások (rajtok,
fejlődjön a
játékok, versengések)
reakció képességük,
Optimális lépéshossz és
•A labdás gyakorlatokban,
lépésfrekvencia kialakítása
egyéni- és összjátékban a
(rövidebb
3.)Kondicionális előfeltételek
és hosszabb lépések)
megteremtése:
Futóiskolák
- Testtartás (mély hátizmok)
3.)Kondicionális előfeltételek- Csípő horpasz erősítése
megteremtése:
(térdlendítés)
Testtartás (mély hátizmok) - A láb hajlító és feszítő
Csípő horpasz erősítése
izomcsoportjainak erősítése
(térdlendítés)
4.)Dinamikus láberőA láb hajlító és feszítő
fejlesztés
izomcsoportjainak erősítése - Szökdelések páros és váltott
4.)Dinamikus láberőlábon
fejlesztés
- Izületi és izomzati lazítás az
Szökdelések páros és váltott
alsó végtagban
lábon
Izületi és izomzati lazítás az
alsó végtagban

VI. MENTALITÁS
Cél: A győztes mentalitás
kialakítása

4. A sportághoz való identitás,
kötődés igényének

Alakuljon ki a
tanulókban,játékosokban :
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1. A sportághoz való identitás, kötődés igényének
megszilárdítása
1. Foglalkozások, edzések
rendjének, szabályainak
kialakítása

-

2. Tornák, mérkőzések pozitív
mentalitásának kialakítása

-

3. Szempontok a gyermekekkel
foglalkozó, foglalkozásokat,
edzéseket, órákat tartó
testnevelőknek, edzőknek:

-

megszilárdítása :
a válogatott csapat és az Up.•
válogatottak eredményeinek
programjainak, vezetőinek •
ismerete,
•
a sportág helyi, egyesületi •
települési hagyományainak, •
eredményeinek,
•
példaképeinek közvetlen
ismerete, tisztelete,
•
a sportág nemzetközi
•
példaképeinek történéseinek
(BL, UEFA, EB, VB)
•
ismerete.
•

Foglalkozások, edzések
rendjének, szabályainak
•
kialakítása :
•
- az öltöző, sportcsarnok,
tornaterem, szertár,
szabadtéri pálya rendjének, •
szokásainak alkalmazása, •
megtartása,
•
- az egészséges testápolás
Módszer:
„Az igazi győztesek tisztálkodás, öltözködés,
•
nem születnek, hanem
higiéniás szokásainak
azzá válnak !”
kialakítása,
•
1. Beszélgetés
•
2. Formálás
3. Motiválás
- Tornák, mérkőzések pozitív
4. Oksági és attribuciós hatások,
mentalitásának kialakítása :
5. Pozitív internalizáció és
- a „győztes” mentalitás
meggyőzés
kialakítása,
6. Egyéni, személyes ráhatás
- önbizalom ösztönzés,
7. Közösségfejlesztés, társas
- az ellenfél tisztelete,
identitás
- az indulatok feletti kontroll,
8. Személyes példamutatás,
- a győzelem és a vereség
modellkövetés
elfogadása,
9. Pedagógiai, pszichológiai,
- a játékvezető ítéleteinek
biológiai ismeretek és azok
betartása,
alkalmazása
10.
- Javasolt szempontok a
11.
gyermekekkel foglalkozó,
12.
foglalkozásokat, edzéseket,
13.
órákat tartó testnevelőknek,
14.
edzőknek:
15.
- Szakmai felkészültség,
16.
- Kommunikáció és
17. Segédeszközök:
kapcsolatteremtés,
18. flipchart tábla
- Kapcsolat a szülőkkel,

614. oldal

a győzelem és a vereség
elfogadása,
az indulatok feletti kontroll
az egészséges önbizalom
az önfegyelem az együttes
tevékenység ritmusa, rendje,
az öltözőrend, pályarend,
szertárrend, igénye,
a helyi és az ország
labdarúgóinak,
hagyományainak tisztelete,
a sportág szeretete, az iskola
és a társak szeretete,
az ellenféllel szembeni
sportszerűség,
a kommunikáció elsajátítása
(osztálytárs, csapattárs, edző,
tanár, vezető, szülő),
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19. faliújság
20. oktatófilmek
21. projektor és egyéb
multifunkcionális eszközök,
segédanyagok.
22.
23.

-
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Gyakorlásra fordított idő
növelése,
Hibajavítás, ellenőrzés,
A pozitív életszemlélet
kialakítása,
Az egészséges, erkölcsileg
hiteles életszemlélet.

VII. KAPUSKÉPZÉS

-

-

-

Tematikus tananyag és
tanulási program

Cél:
1. Technika:
A poszthoz szükséges speciális - Labdafogások gyakorlása
helyben,
felkészítés, a nagypályára lépés
- Különböző irányból érkező,
előtt.
eltérő magasságú (lapos,
Az ügyesség és az
félmagas, magas) labdák
alapkoordináció felépítése.
fogása helyezkedő
mozgásokkal
- Hazaadások megoldása,
mezőnyjátékos alapfeladatok
A technikai oktatás szakaszai:
Lecsúszás, vetődés,
Előkészítő gyakorlatok
legördülés
Bemutatás, bemutattatás
- Kifutás
Magyarázat
- Kigurítás, kirúgás, indítások
Rávezető gyakorlatok
Gyakorlás könnyített feltételekkel
2. Taktika:
Gyakorlás mérkőzésszerű
- Helyezkedés
helyzetekben
játékhelyzetekben
(labdabirtoklás és az ellenfél
labdabirtoklása esetén).
Helyezkedés a labda mozgása
szerint
- 1:1 elleni helyzetek
gyakorlása (párharc)
- Irányító tevékenység
- Kondicionális alapok:
Eszközök:
- Gyorsaságfejlesztés (reakció,
mozdulat, művelet, mozgás,
Karók, bóják, gátak
rajtgyorsaság)
Labdák,
Dinamikus láberő fejlesztés,
Jelzőtrikók,
Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, - Elrugaszkodás előre, hátra
- Ruganyosság fejlesztés,
nadrág, sípcsontvédő)
- Ügyesség, helyzetmegoldás
Hordozható kapuk
gyorsasága
- Koordináció:

KÖVETELMÉNYEK
⇒ Jó és célszerű
megoldásokat választva képes
legyen megakadályozni az
ellenfél góllövését.
⇒ A kapus képes legyen
mindkét lábbal játékba
avatkozni
⇒ Képes legyen
együttműködni a csapattal
⇒ Képes legyen
együttműködni a
védelemmel
⇒ Ismerje a labdarúgó
játékszabályokat,különös
tekintettel a kapusra
vonatkozókat.
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VIII. VERSENY és
JÁTÉKSZABÁLYOK

-

-

616. oldal

Kapcsolat a talajjal,
Ügyesség fejlesztése,
Mozgás fejlesztése,
alapkoordináció
Mentális fejlesztés:
A kapusposzt megértése,
megszeretése,
Motiváció, maximális, tartós
koncentráció
Felkészülés a mérkőzésre,
edzésre
Tematikus tananyag és
tanulási program

Cél: A nagypályás verseny- és 3. Sportfelszerelés, öltözék
játékszabályok
használata:
a. edzés: időjárásnak megfelelő
Sportfelszerelés, öltözék
sportfelszerelés. (gumistoplis,
használata:
sport zokni, rövidnadrág,
mez, sípcsontvédő, jelzőtrikó,
Játékszabályok: a FIFA és az
melegítő, széldzseki)
International Football Association
b.
Board hatályos szabálykönyve c. mérkőzés: gumistoplis,
alapján
sportszár, rövidnadrág,
sípcsontvédő, számozott mez.
d.
e. 2. Játékszabályok:
f. a.) A játéktér b.) A labda
g. c.) A játékosok száma d.) A
felszerelés
h. e.) A játékvezető f.) Az
asszisztens
i. g.) A mérkőzés időtartama
j. h.) A játék kezdete és
újraindítása
k. i.) A labda játékban és
játékon kívül j.) Gól
l. k.) Les
m. l.) Szabálytalanságok és a
sportszerűtlen viselkedés
n. m.) Szabadrúgás n.) Büntető
o. o.) Bedobás p.) Kirúgás
p. q.) A mérkőzés győztesét
meghatározó eljárások
q. r.) A technikai zóna
r. s.) A tartalék játékvezető t.)
A játékvezető jelzései
s. u.) A játékvezető asszisztens
jelzései

KÖVETELMÉNYEK
Ismerjék és tudják
alkalmazni:
A nagypályás verseny- és
játékszabályokat,
az sportöltözék használatát,
a játékvezető utasításait,
ítéleteit,
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IX. PSZICHOLÓGIA,
PEDAGÓGIA,
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

Tematikus tananyag és
tanulási program

Cél:
1. 1.Feladatorientált
4. A kialakult képességfogalom
foglalkozások tervezése és
realizálása
lebonyolítása:
2. Társakkal való együttműködés
Előre megtervezett gyakorló
formalizálása.
feladatok, melyeknek világos
3. Absztrakt szabályok
és egyértelmű, a fiatal
megismertetése és
képességeinek megfelelő
alkalmaztatása.
nehézségűeknek kell lenniük.
A feladathelyzetek többféle
befejezéssel is
rendelkezhetnek, melyekből a
játékos választhat. A játékos
képes legyen saját munkáját
értékelni. Minden
feladathelyzet után, lehetőség
szerint értékelni kell
csoportos, illetőleg, szükség
esetén, egyéni szinten a
végrehajtás módját.
2. 2.Egyén fókuszú és csoport
fókuszú játékos
feladathelyzetek kialakítása
Olyan feladathelyzetek, ahol
a játékostársak szolgálják ki a
középpontban levő
gyermeket. Egyszerre több
játékos is állhat a
középpontban. Továbbra is
mindenkire sort kell keríteni.
1. Olyan feladathelyzetek
kialakítása, ahol az egyén
posztjának megfelelően
szolgálja ki a csoporttársakat.
2. 3.Formális szabálytanulás:
A labdarúgás absztrakt
szabályainak magyarázata és
elsajátítása. Ezek céljainak
világossá tétele, a szabályok
elleni vétségek
következményeinek feltárása
egyénre és csapatra
vonatkozóan.
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⇒ Értse és tudja értelmezni a
feladatokat.
⇒ Legyen képes a játékban
alkalmazni az analízisszintézis és az absztrakciókáltalánosítások kognitív
gondolkodási szabályokat
⇒ Tekintse partnernek a
társait.
⇒ Fogadja el az edzőjét,
testnevelőjét.
⇒ Erősítse a közösségét.
⇒ Magatartása, viselkedése,
erkölcse feleljen meg az
elvárásoknak.
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8. évfolyam
A labdarúgás tanulásának céljai a 8. évfolyamban











A sportághoz, egyesülethez, iskolához, csapattársakhoz, osztálytársakhoz való kötődés
megszilárdítása.
Keringési – légzési bázis rendszerének fejlesztése,
Az életkori sajátosságoknak megfelelő testi fejlődés megfelelő képzéssel, A játék belső
motiváltsága. A „győztes” mentális kifejlesztése.
A verbális és az interaktív kommunikáció elsajátítása.
Az ellenféllel szembeni sportszerűség elsajátítása, a FAIR PLAY. Indulatok feletti
kontroll.
Saját játék és teljesítmény elemzése. A pozitív kritika elfogadása. A sérülés bevallása. A
motoros tanulás kognitív fázisának, gyakorlása, elsajátítása.
Az életkornak megfelelő alaptechnikai elemek, mozgáskészségek elsajátítása,
Az életkornak megfelelő csapatjáték ismeretek elsajátítása, alkalmazása. Keringési –
légzési bázis rendszerének fejlesztése.
Az egyéni képességek, az egyéniség kibontakoztatása, fejlesztése.
A mentalitás és a kondíció komplexitásának tökéletesítése.

I. KOORDINÁCIÓ
Részei:
1. Labda nélküli koordináció Cél:
o
- Testrészek, végtagok helyzet,
mozgás, irány és tér
érzékelésének fejlesztése.
- Kar- és lábmunka összhangjának
kialakítása.
- Testtartási rendellenességek
megelőzése, kiküszöbölése
kiszűrése.
o
2. Labdás koordináció

-

-

Labdaérzékelés fejlesztése.
Lassú futás labdavezetés közben.
o
Szervezés:

-

-

Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán
(csoportosan és egyénileg)
Csoportosan edző, testnevelő
vezetésével, irányításával
o
Módszer:

-

Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

1. Labda nélküli koordináció:1.
A kondicionális előfeltételek
megteremtése:
testtartás (mély hátizmok),
csípő horpasz izom erősítése
(térdlendítés)
a láb hajlító és feszítő
izomcsoportjainak erősítése szökdelések,
emelkedőre futások.
Gyorsaságfejlesztés (reakció,mozdulat, művelet, relatív):
rajtversenyekkel különböző
testhelyzetekből hang és fény jelekre,
gyors indulások és fékezések versenyszerűen,
Futó technikai képzés:
egyszerű futóiskola
jelek közötti futás változó
lépéshosszal és frekvenciával
fokozó futások (hosszú
gyorsítás, hosszú kiengedés) akadályfutás változó ritmussal
(2-3-4-5 lépés)
Koordinációs minta
kialakítása:

Labda nélküli koordináció:
Legyenek képesek
mozgásokat koordinálni.
Futás közben lépésnyújtást,
illetve felugrást végrehajtani
fény ill. mechanikai jelekre.
Legyenek képesek az idegizom koordinációs mozgások
harmonizálására.
Váljanak alkalmassá a futó
technikai általános
fejlesztésre:
gyors és kitartó futás,
lépésnyújtás- és rövidítés,
irány- és iramváltoztatás
(fékezés, lassítás, gyorsítás
fartlek.
Váljanak képessé az agonista
és az antagonista izmok
működésének
összehangolására.
Váljanak képessé az izmok és
izületi szalagok feszítésére,
nyújtására, lazítására.
Arányosan erősödjön és
váljon képessé a felső testrész
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1. Bemutatás
2. Gyakorlás
3. Hibajavítás
4. Ismétlés
5.
6.
7. Alkalmazás
8. Eszköz:
9. bóják, zsámolyok, karók,
10.4-es, 5-ös labdák
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

- tartós futás közbeni
hibajavítás,
- tartós futás változó
sebességgel (hosszú gyorsítás,
hosszú kiengedés),
- optimális lépéshossz és
lépésfrekvencia kialakítása
(rövidebb és hosszabb
lépések),
- gyors futások (rajtok, játékok,versengések),
- futóiskolák (széles skála). Izületi mozgékonyság
fejlesztése
- Sokoldalú képzés (felsőtest
erősítése, mély hátizmok) 2. Labdás koordináció
Játékos, labdás koordinációs játékok.
Labdás koordinációs sor-és
váltóversenyek.
Labdás koordinációs
feladatok két, három, négy
vagy több játékos
együttműködése – négyszög,
téglalap és rombusz
alakzatban – amelyben
változtatni lehet az átadások
irányát, a célpont
megváltoztatásáig:
a.)Rombuszban (1) :
mélységi játékhelyzetek
gyakorlásával
lágyan érkező labda esetén a futás gyorsaságának
növelésével,
kemény,lőtt labda esetén a
futás gyorsaságának
csökkentésével.
a labda sebességének
változtatásával
- a posztok betöltése
helycserékkel.
c.
helyezkedését
szabályozhatjuk
a játéktéren belül:
a labdabirtokló
játékos
felé történő
közelítéssel és távolódással,
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a labdarúgó futómozgások,
mozdulatok, műveletek,
párharcok leküzdésére,
megvívására.
Egyenek képesek a
megszerzett fizikai
képességek beépítésére a futó
technikába.

Labdás koordináció:
Ismerjenek labdás játékos
versenyeket.
Legyenek képesek a labdát
megszelídíteni, birtokolni
lábbal.
Legyenek képesek mindkét
lábbal a labdát - járás és futás
közben – vezetni, társat és
tárgykerüléssel.
Legyenek képesek érzékelni a
labda irányát.
Tudják a labdát vezetni
ügyesebb lábbal a talajon
járás, kocogás és futás
közben, a lábfej különböző
részeivel.
Legyenek képesek labdát –
különböző sebességgel,
tempóban - vezetni, átadni,
váltani különböző mértani
alakzatokban.
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o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
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szélességi és mélységi
átadások váltogatásával,
technikai elemek
váltogatásával,
Futás gyorsaságának és a
labda sebességének
összehangolása.
b.)téglalapban:
a feladat a jobb illetve bal
oldali pozícióban helyezkedő
labdabirtokló játékostól indul
, aki:
aki megjátssza a középen
zavaró ellenféllel szemben,
középső posztot betöltő
játékos egyből visszaadja a
labdát az indító játékosnak,
c.)Rombuszban (2) :
szélességi játékhelyzetek
gyakorlásával, o technikai és
taktikai elemek megadásával,
o
a pozíciók betöltése
helycserékkel, szélességi és
mélységi játékhelyzetek
gyakorlásával.
szélességi és mélységi
átadások váltogatása,
- pozícióváltások
szélességben és mélységben.

o
II. ÜGYESSÉG

Tematikus tananyag és
tanulási program
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Cél: Az ügyesség nagyfokú,
hatékony fejlesztése

Téri tájékozódó képesség: •
a labdás koordinációs
tematikával megegyező
program (lásd: I.
Koordináció)
•

Tudjanak növekvő iramban,
dinamikában (erőben)
különböző labdanélküli és
labdás tevékenységeket
szabályozni, végezni.
Legyenek képesek a gyors
helyzetfelismerésre, döntésre,
helyzetmegoldásra. Labdás –
és labdanélküli mozgásukban
legyen alapvető elem a
kreativitás.
Legyen képes beépíteni a
mozgásába, a
játékos labdás-és labdanélküli
feladatokba a statikus és

Téri tájékozódó képesség: A
futball pálya meghatározott
terület, ahol a célt kell
megvalósítani.
(Zónák – vonalak, szélesség –
mélység )

•
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dinamikus képességeit,
limbikus-és egyensúly
készségeit, jártasságát.
III. TECHNIKAI KÉPZÉS

Tematikus tananyag és
tanulási program
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CÉL: A nagypályás játék
minden elemének megtanulása.

A technika oktatásának
részei:

Legyen képes:

Az egyre bonyolultabb
Nagypályás játékhelyzetek
megoldása, a tanult technikai
csapatjáték a játékosok magas
elemekkel.
szintű technikai-taktikai
ismereteit követeli meg.
- Az improvizáció szintjén lévő
Készenlét a labda
technika elsajátítása
továbbítására ! Figyelni a
- Technikai elemek gyakorlása
labda és a játékos
nehezített körülmények között
mozgásának összhangját
(idő, tér, társ, ellenfél).
(pontosság, gyorsaság).
- Az alaptechnikai elemek
skálázása, fejlesztése (rúgások,
átvételek, átadások, labdavezetés, 1. Labdabirtoklás:
cselezés, szerelés)
- belsővel való átadások
- Az egyéni technikai képzés .
(támadók és védők száma
Szervezés:
lépésről-lépésre növekszik,
- Nagypálya !
gyorsabb a játék),
- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kis- kényszerítő átadások
(továbblépés az
csoportokban.
alapgyakorlatoktól a
- Csoportosan edző, testnevelő
mérkőzéshelyzeteknek
vezetésével, irányításával.
megfelelően,)
- csüddel történő kapura lövés
Módszer:
(kombinált, összetett
1. Bemutatás
feladatok között),
2. Gyakorlás
- fejelés az ellenfél
3. Hibajavítás
jelenlétében, párharcban és
4. Ismétlés
küzdelemben,
5. Alkalmazás
6.
- labda nélküli helyezkedések
és futómozgások közben,
7. Eszköz:
látszatcselekvések és
8. bóják, karók, labdák
megtévesztő akciók
9. tornapadok (2m, 4 m)
(helycserék, váltások )
10.rúgópalánk
11.hordozható kapuk (2x1 m, 3x2m, alkalmazása.
5x2m, nagykapu)
-

2. Az ellenfél labdabirtoklása:
- a párharc védekező részének
technikai elemei
- helyezkedés a labda

a tanult rúgásfajtákkal kapura
lőni egyénileg, ellenféllel
szemben, mérkőzésszerűen
kombinatív játék után,
a labda fejelésére, fejjel való
továbbítására, a félelem
legyőzésével,
a labda megszerzésére a
alapszereléssel, becsúszó
szereléssel, majd a
megszerzett labda társhoz
való továbbítására,
a tanult technikai elemek
alkalmazásával mértani
alakzatokban (csillag,
háromszög, négyzet, téglalap,
Y) a labdavezetésre.
a.)védők:
legyen képes alkalmazni a
védekező eljárásokhoz,
és a labdakihozatalhoz
szükséges technikai
elemeket,
rúgások, fejelés, étvételek,
átadások (rövid, hosszú)
b.)középpályások:
-legyen képes alkalmazni az
átvételeket a labda pontos
továbbításához
legyen képes alkalmazni a
tanult technikai elemeket
(átadások, cselezés, lövések,
szerelés, fejelés,
labdavezetés, bedobás)
c.)támadók:
legyen képes alkalmazni a
támadáshoz, támadás
befejezéshez szükséges
technikai elemeket:
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irányában, saját kapu felé, az•
oldalvonal irányában.
•
-

rúgásokat,
labdás egyéni
akciókat,
A technikai elemek
• átvételek, a labda
alkalmazásának feltételei:
továbbítását
• cselezéseket,
a játék figyelése,
• látszatcselekvéseket,
a pillanat felismerése,
megtévesztő
a játékhelyzetek
mozgásokat, testcseleket,
megoldásának ismerete,
• közeli és távoli
a játékosok és az ellenfél
kapura lövéseket,
helyezkedésének figyelése (az
• fejeléseket
egymástól való távolság
(beívelésből és szögletből is)
felmérése.

IV. CSAPATJÁTÉK
KIALAKÍTÁSA

Tematikus tananyag és
tanulási program

Cél:
1.
• A nagypályás játékérettség
elérése
(11:11 ellen)
• 4-3-3-as felállási forma tanulása
• Tanulás a játékokkal
1. Labdabirtoklás
- A három rombusz megteremtése.
- A pozíciós játék elsajátítása.
- A pozíciók megőrzése
szélességben és mélységben.
- Kombinatív játék kialakítása
2. Az ellenfél labdabirtoklása:
- Területvédekezés
- A terület leszűkítése.
- Helyezkedés a labda felé

Szervezés:

-

2.
-

- Tornateremben, csarnokban,
udvaron, pályán egyénileg és kiscsoportokban.
- Csoportosan edző, testnevelő vezetésével, irányításával.
Módszer:
1. Bemutatás
2. Gyakorlás

Labdabirtoklás:
A játék felépítése a hátsó
vonaltól
A szélső védők helyezkedése
valamivel mélyebben.
Együttműködés összjáték.
Szabd területre futás.
Együttműködési játék,
kombinatív játék.
Direkt (egyérintős játék)
Lövések, lövőhelyzetek
kidolgozása.
A különböző játékelemek
lehetőségeinek megteremtése.
Háromszögek teremtése.
Támadás befejezés, végjáték

Az ellenfél labdabirtoklása:
Terület nagysága.
A játékosok létszáma.
Alkalmazkodás a
szabályokhoz.
A játékosok felállása és
feladatkörönkénti elhelyezése.
A kapusok szerepe.
Területvédekezés.
Egymás biztosítása az
oldalvonal melletti játékosok
zavarása.
Az ellenfél hibára
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⇒ A mérkőzésen egyre
tökéletesebben el kell
sajátítaniuk a csapat
összeállításakor kapott
faladatokat
⇒ A játékosok
alapfeladatainak
megtanulása. A poszt szerint
először minden játékos a saját
következhet az összes poszt.
De
itt kapcsolódik az egyes
játékhelyzest megoldása:
TUDJÁK EGYMÁS
FELADATAIT
⇒ Ismerje – és posztja szerint
–
tudja alkalmazni a 4:3:3-as
alapfelállás és az ebből adódó
játékrendszer alapelveit,
taktikai alapelveit.
⇒ Posztja szerint legyen
képes a
kombinatív játékra
⇒ Ismerje és tudja
alkalmazni a hátulról
felépített “átgondolt”
csapatjátékot
⇒ Az alapszerepek
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3. Hibajavítás
4. Ismétlés
5. Alkalmazás
6.
7.
8.
9.

-

kényszerítése.
A legközelebb álló ellenfél
akadályozása.

3. A taktikai elemek
gyakorlásának és
alkalmazásának feltételei:

Eszköz:
bóják, karók, labdák, jelzőtrikók kapuk (2x1 m, 3x2 m, 5x2 m,
nagykapu: 7.32x2.44)
-

-

terület nagysága,
játékosok létszáma,
alkalmazkodás a
szabályokhoz,
a játékosok felállása és
feladatkörök szerinti
elhelyezkedése.
a kapusok szerepe

Játékban ajánlott szabályok és
eszközméretek:
A nagypályás játékszabályok
érvényesek a FIFA és az
International Football Association
o
Board hatályos szabálykönyve •
alapján
Hivatalos játékvezető
•

TÁMADÓ FELADATOK:
Elhelyezkedés a pályán
Szabad terület kialakítása
szélességben és mélységben
Mélységi és szélességi
átadások

o Alkalomteremtés
• Helyzetteremtés.
• A labda megjátszása után új
pozíciók keresése.
o Gólszerzés
• Gyors lövőhelyzet kialakítása
• Gólszerzés a tanult lövő
technikákkal
VÉDŐ FELADATOK:
o Labdaszerzés:
• A labdabirtokló
megtámadása,
szerelése
o Az ellenfél felállásának
megakadályozása:
• Zavarás, feltartóztatás.
• Támadás a labdára
4. Játék :
- 2:2, -11:11 elleni játékok és
az ezeket előkészítő játékok
gyakorlatok
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betanulása a
csapatjáték során
⇒ Ismerje és tudja
alkalmazni a pozíciós játékot.
⇒ Ismerje és tudja
alkalmazni a
területvédekezést.
⇒ Ismerje a területszűkítés és
nyitódás elveit, alkalmazását
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-

V. KONDICIONÁLÁS
Cél:
1. Aerob kapacitás + technikai
képzés
2. Az alap állóképesség nagymérvű
fejlesztése (tartós futás, fartlek)
3. A futógyorsaság fejlesztése.
4. Dinamikus láberő-fejlesztés
5. Agonista és antagonista izom
működésének az összhangja
A Biológiai életkorbeli
különbségek állandó
figyelembevételével !

-

-

-
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Játék 7:7, 8:8, 3:3 és 11:11
ellen
Vonaljátékok.
3:2, 4:3, 5:4, /.4 elleni
pozíciós játékok
4:3:3-as játékrendszerek
csapat és csapatrész és egyéni
feladatainak megismerése
Tematikus tananyag és
tanulási program

KÖVETELMÉNYEK

A versenyszellem
elsődlegessé válik ebben a korban. Fokozódásával
megnő a labdához közeli és
az attól távoli párharcok
jelentősége. Hangsúly az
izomnövekedést szolgáló
gyakorlatok, valamint a
gyorsaság fejlesztésén van. A
maximális ellenállás a játékos
saját testsúlyának megfelelő
ellenállás lehet.
1.)Aerob kapacitás
fejlesztése.
Tartós futás közbeni
feladatok,
Fartlek megtanítása,
Meghatározott időre való futás
(állandó hibajavítás)
-

Legyenek képesek:
a párharcok megvívására,
növekvő iramban ill.
erőkifejtéssel, tartósan
különböző ügyességi,
technikai és koordinációs
tevékenységeket végezni,
játékban, versenyben,
csapatjátékban, egyéni
tevékenységben a tartós
teljesítményre, az optimális
megoldásra,
az alsó és a felső végtagok és
testrészek hasznos
izomtömegeinek erősítésére,
fejlesztésére,

2.)A futógyorsaság
fejlesztése:
Gyors futások (rajtok,
játékok, versengések)
Optimális lépéshossz és
lépésfrekvencia kialakítása
(rövidebb és hosszabb
lépések)
Futóiskolák

-

-

3.)Kondicionális előfeltételek
megteremtése:
Testtartás (mély hátizmok) Csípő horpasz erősítése
(térdlendítés)
A láb hajlító és feszítő
izomcsoportjainak erősítése -

Legyenek képesek:
a szubmaximális futásokra
(40-80 m)
növekvő erőkifejtést kívánó
szökdelő gyakorlatokra,
a mély hátizmok és a csípő
horpasz izom relatív
erősítésére,
Fejlődjön:
a VO2 max. értéke,
a kapillarizáció mértéke,
az energianyerési folyamatok
hatékonysága,
a futó technika
gazdaságossága
Mozdulat, és gyorsaság
mérése erőplatón.
Talpnyomás vizsgálat.
Dinamikus erő vizsgálata.
Optimális lépéshossz és
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-

VI. MENTALITÁS
Cél: A győztes mentalitás
kialakítása

4.)Dinamikus láberőfejlesztés
Szökdelések páros és váltott
lábon
Izületi és izomzati lazítás az
alsó végtagban
5.) Agonista és antagonista
izom működésének az
összhangja
Tematikus tananyag és
tanulási program

1.)A sportághoz való
identitás, kötődés
megszilárdítása:
1. A sportághoz való identitás,
- a válogatott csapat és az Up. •
kötődés megszilárdítása
válogatottak eredményeinek •
2. Foglalkozások, edzések
programjainak, vezetőinek •
rendjének, szabályainak
ismerete,
kialakítása
- a sportág megyei, helyi,
•
3.
egyesületi települési
•
4. Tornák, mérkőzések pozitív
hagyományainak,
mentalitásának kialakítása
eredményeinek,
•
5.
példaképeinek közvetlen
•
6. Szempontok a gyermekekkel
ismerete, tisztelete,
•
foglalkozó, foglalkozásokat,
- a sportág nemzetközi
edzéseket, órákat tartó
példaképeinek történéseinek •
testnevelőknek, edzőknek:
(BL, UEFA, EB, VB)
•
7.
ismerete.
•
8.
9.
- 2.)Foglalkozások, edzések
•
10.
rendjének, szabályainak
•
11.
kialakítása :
12. Módszer:
„Az igazi győztesek
- A saját sportlétesítmények
nem születnek, hanem azzá
állagának, tisztaságának,
•
válnak !”
értékeinek megóvása,,
•
13.
- az egészséges testápolás
14. Beszélgetés
tisztálkodás, öltözködés,
15. Formálás
higiéniás szokásainak
•
16. Motiválás
- kialakítása,
•
17. Oksági és attribuciós hatások, - a serdülőkori életkori
18. Pozitív internalizáció és
sajátosságok, egészségügyi •
meggyőzés
szokások ismerete,
•
19. Egyéni, személyes ráhatás
20. Közösségfejlesztés, társas
identitás
•
21. Személyes példamutatás,
- 3.)Tornák, mérkőzések
•
modellkövetés
pozitív mentalitásának
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lépésfrekvencia kimérése
lépésszámlálóval és
sebességmérővel. Értékelés a
vizsgálati minta abszolút és
relatív magyar referencia
értékei alapján.

KÖVETELMÉNYEK

Alakuljon ki a
tanulókban,játékosokban :
a győztes mentalitás,
a győzelem és a vereség
elfogadása,
az indulatok feletti kontroll, a
pozitív kritika elfogadása,
az egészséges önbizalom
az önfegyelem az együttes
tevékenység ritmusa, rendje,
az öltözőrend, pályarend,
szertárrend, igénye,
a helyi és az ország
labdarúgóinak,
hagyományainak tisztelete,
a sportág szeretete, az iskola
és a társak szeretete,
az ellenféllel szembeni
sportszerűség,
a kommunikáció elsajátítása
(osztálytárs, csapattárs, edző,
tanár, vezető, szülő),
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22. Pedagógiai, pszichológiai,
biológiai ismeretek és azok
alkalmazása
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. Segédeszközök:
31. flipchart tábla
32. faliújság
33. oktatófilmek
34. projektor és egyéb
multifunkcionális eszközök,
segédanyagok.
35.
36.
37.

-

-

-

-
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kialakítása :
a pozitív kritika elfogadása,
a kezdeményezés elhatározása
és az edzői, testnevelői
instrukciók elfogadása,
a „győztes” mentalitás
kialakítása,
kötelességszerű munka,
gyakorlásra fordított idő
igényének kialakítása,
az ellenfél tisztelete,
4.)Javasolt szempontok a
gyermekekkel foglalkozó,
foglalkozásokat, edzéseket,
órákat tartó testnevelőknek,
edzőknek:
Szakmai felkészültség,
Kommunikáció és
kapcsolatteremtés,
Kapcsolat a szülőkkel,
Gyakorlásra fordított idő
növelése,
Hibajavítás, ellenőrzés,
A pozitív életszemlélet
kialakítása,
A labdarúgó életpálya,
életszemlélet kialakítása,
Az egészséges, erkölcsileg
hiteles életszemlélet.

VII. KAPUSKÉPZÉS

-

-

-

Tematikus tananyag és
tanulási program
1. Technika:
Cél:
- Labdafogások gyakorlása
helyben,
A poszthoz szükséges speciális
felkészítés, a nagypályára lépés - Különböző irányból érkező,
előtt.
eltérő magasságú (lapos,
félmagas, magas) labdák
Az ügyesség és az
fogása helyezkedő
alapkoordináció felépítése.
mozgásokkal
- Hazaadások megoldása,
mezőnyjátékos alapfeladatok
A technikai oktatás szakaszai: - Lecsúszás, vetődés,
legördülés
Előkészítő gyakorlatok
- Kifutás
Bemutatás, bemutattatás
- Kigurítás, kirúgás, indítások
Magyarázat
Rávezető gyakorlatok
Gyakorlás könnyített feltételekkel2. Taktika:
- Helyezkedés
Gyakorlás mérkőzésszerű
játékhelyzetekben
helyzetekben

KÖVETELMÉNYEK
⇒ Jó és célszerű
megoldásokat választva
képes legyen megakadályozni
az ellenfél góllövését.
⇒ A kapus képes legyen
mindkét lábbal játékba
avatkozni
⇒ Képes legyen
együttműködni a csapattal
⇒ Képes legyen
együttműködni a védelemmel
⇒ Ismerje a labdarúgó
játékszabályokat, különös
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-

Eszközök:
Karók, bóják, gátak
Labdák,
Jelzőtrikók,
Kapusfelszerelés (kesztyű, mez, nadrág, sípcsontvédő)
Hordozható kapuk
-

(labdabirtoklás és az ellenfél
labdabirtoklása esetén).
Helyezkedés a labda mozgása
szerint
1:1 elleni helyzetek
gyakorlása (párharc)
Irányító tevékenység
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tekintettel a kapusra
vonatkozókat.

Kondicionális alapok:
Gyorsaságfejlesztés (reakció,
mozdulat, művelet, mozgás,
rajtgyorsaság)
Dinamikus láberő fejlesztés,
Elrugaszkodás előre, hátra
Ruganyosság fejlesztés,
Ügyesség, helyzetmegoldás
gyorsasága
Koordináció:
Kapcsolat a talajjal,
Ügyesség fejlesztése,
Mozgás fejlesztése,
alapkoordináció
Mentális fejlesztés:
A kapusposzt megértése,
megszeretése,
Motiváció, maximális, tartós
koncentráció
Felkészülés a mérkőzésre,
edzésre

VIII. VERSENY és
JÁTÉKSZABÁLYOK

Tematikus tananyag és
tanulási program

Cél: A nagypályás verseny- és 3. Sportfelszerelés, öltözék
játékszabályok
használata:
1.)Sportfelszerelés, öltözék
- edzés: időjárásnak megfelelő
használata:
sportfelszerelés. (gumistoplis,
sport zokni, rövidnadrág,
2.)Játékszabályok: a FIFA és az
mez, sípcsontvédő, jelzőtrikó,
International Football Association melegítő, széldzseki)
Board hatályos szabálykönyve
- mérkőzés: gumistoplis,
alapján
sportszár, rövidnadrág,
sípcsontvédő, számozott mez.
- Játékszabályok:
 A játéktér
 A labda
 A játékosok száma

KÖVETELMÉNYEK

Ismerjék és tudják
alkalmazni:
A nagypályás
verseny- és játékszabályokat,
az sportöltözék használatát,
a játékvezető utasításait,
ítéleteit,
az ellenféllel szembeni
sportszerűséget
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A felszerelés
A játékvezető
Az asszisztens
A mérkőzés időtartama
A játék kezdete és
újraindítása
A labda játékban és
játékon kívül
Gól
Les
Szabálytalanságok és a
sportszerűtlen
viselkedés
Szabadrúgás
Büntető
Bedobás
Kirúgás
A mérkőzés győztesét
meghatározó eljárások
A technikai zóna
A tartalék játékvezető
A játékvezető jelzései
A játékvezető
asszisztens jelzései
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a FAIR PLAY-t.

IX. PSZICHOLÓGIA,
PEDAGÓGIA,
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Cél:
4. A képzeleti működés serkentése.
Társakkal való együttműködés
formalizálása.
5. Absztrakt szabályok
alkalmaztatása.
6. A labdarúgás játékrendszerének
(stratégia, taktika) megalapozása
7.
8.

Tematikus tananyag és
tanulási program

1.
Kognitív
képességfejlesztés
A vizuális döntési helyzetek,
reakcióidő, kreativitás
fejlesztése célzott
pszichológiai módszerekkel.
Kizárólag szakember
közreműködésével. Olyan
foglalkozások kialakítása,
ahol elméleti szinten történik
egy helyzet megoldása, illetve
a döntés következményeinek
átbeszélése.
2. A játékos feladathelyzetéből
adódó kapcsolatok
formalizálása
Olyan feladathelyzetek
elméleti bemutatása, ahol a
játékostársak posztjának
megfelelő lehetőségek és

KÖVETELMÉNYEK

⇒ Tevékenységét jellemezze
a képzeleti, valamint a
konvergens és divergens
gondolkodás.
⇒ Legyen képes a játékban
alkalmazni az analízisszintézis és az absztrakciókáltalánosítások kognitív
gondolkodási szabályokat.
⇒ Tekintse partnernek a
társait.
⇒ Fogadja el az edzőjét,
testnevelőjét.
⇒ Rősítse a közösségét
⇒ Alakuljon ki az „énképe”.
⇒ Magatartása, viselkedése,
erkölcse feleljen meg az
elvárásoknak.
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döntési helyzetek széles
körben való áttanulmányozása
megoldható. A lehetséges
következmények
számbavétele.
3.

Formális szabálytanulás
A feladathelyzetek gyakorlása
mind elméleti, mind valós
szinten a szabályok
figyelembevételével történjen.

4. A játék elméletének
bemutatása audiovizuális
eszközök segítségével
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IV.5 Vívás
A sportág általános célrendszere











Biztosítsa a magyar vívósport folyamatos és magas szintű utánpótlását.
A beiskolázott tanulókkal megismertesse a vívást.
Felkeltse az érdeklődést a vívás fizikai és szellemi vonatkozásai iránt.
Biztosítsa a helyes technikai alapokat.
Bevezesse a tanulókat a vívás alapvető taktikai megoldásaiba.
Alkalmassá tegye és felkészítse a tanulókat a vívósportban történő versenyzésre.
Korszerű oktatás-módszertani eszközökkel nyújtson alapot a további fejlesztéshez.
A legkorszerűbb eszközökkel biztosítsa az ismeretanyag elsajátítását és a sportspecifikus
képességek fejlesztését.
A vívás adta speciális lehetőségek felhasználásával, biztosítsa a sportolók sokoldalú
személyiségfejlődését.
A vívásban rejlő nevelési helyzetek kihasználásával, segítse a sportolók társadalomba való
beilleszkedését.
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Évfolyam: 1-3.
Korosztály: gyermek I. Életkor: 6-9. év
Előképző szakasz
Cél:
 alapvető mozgáselemek, készségek, képességek tanítása
 motorikus képességek színvonalának növelése: a kondicionális (erő, gyorsaság, állóképesség)
és koordinációs (mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló)
képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése
 a sportági alkalmasság megállapítása
 a sportolók megismertetése a vívófegyverekkel
 a vívás mozgásformáinak megszerettetése
 egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok más-más ritmusban történő végrehajtásának elsajátítatása
 a formailag helyes vívóállás és az abból történő előre és hátra mozgás megtanítatása,
egyensúlyvesztés nélkül
 az átmenetek és a különböző pengehelyzetek megismertetése
 az alapvető kéz- és lábkoordináció begyakoroltatása
 folyamatos ugrókötelezés elsajátítatása
 ritmusérzék tudatos fejlesztése játékos formában
 helyes testtartás megalapozása
 a teljesítményre törekvés erősítése
 kollektív sikerélmény és a tevékenység örömének kialakítása
 értékes személyiségvonások fejlesztése: a kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, valamint a
kitartás és a monotónia tűrésének elviseltetése
 egészséges életmódra nevelés
 játékigény kielégítése









Tananyag
A víváshoz szükséges fizikai és
pszichikai képességeket
fejlesztő játékok. Futó- és
fogójátékok, sor- és
váltóversenyek, ügyességet és
ruganyosságot fejlesztő
gyakorlatok
ugrókötéllel és gumilabdával.
Páros küzdőjátékok
Ritmusérzéket fejlesztő
gyakorlatok
A gyors helyzetfelismerést és
cselekedni tudást fejlesztő
játékok
A legegyszerűbb vívólábtechnikai elemek: vívóállás,
előre és hátra lépés, kitörés
Egyszerű kéztechnikai elemek:
fegyver fogása, vívóállás
fegyverrel
Az egyszerű kéz- és
lábtechnikai elemek











Követelmény
A tanulók vegyenek részt
aktívan a játékokban
Legyenek képesek az
egyszerűbb alternatív feladatok
megoldására játék közben
Egyszerűbb gimnasztikai
gyakorlatokat képesek
legyenek más-más ritmusban
végrehajtani
Legyenek képesek folyamatos
ugrókötelezésre
Legyen formailag helyes a
vívóállás, tudjanak belőle előre
és hátra mozogni
egyensúlyvesztés nélkül
Legyenek tisztában az alapvető
kéz- és lábkoordinációval
Ismerjék az átmeneteket és a
különböző pengehelyzeteket

Megjegyzés
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összekapcsolása
 Lábgyakorlatok fegyverrel
 Állások meghívással
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Évfolyam: 4-6.
Korosztály: gyermek II. Életkor: 10-13. év
Előképző szakasz
Cél:
 alapvető mozgáselemek, készségek, képességek tanítása
 motorikus képességek színvonalának növelése: a kondicionális (erő, gyorsaság,
állóképesség) és koordinációs (mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és
mozgástanuló) képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított
 fejlesztése
 a bemelegítés szabályainak elsajátítatása a tanult gyakorlatok önálló végrehajtatása
 a tőrvívás és kardvívás alapvető konvencióinak megismertetése
 az egyenes vágások és szúrások alkalmazás szintjén történő megtanítatása
 a fejcsel oldal-, oldalcsel fej-, hascsel fejvágások ill. a szúrások oldalvágások
elsajátítatása
 a legegyszerűbb támadások és védések, valamint riposztok és kontrariposztok
begyakoroltatása
 ritmusérzék tudatos fejlesztése játékos formában
 helyes testtartás megalapozása
 a teljesítményre törekvés erősítése
 kollektív sikerélmény és a tevékenység örömének eléretése
 értékes személyiségvonások fejlesztése: a kudarctűrés, a nehézségek leküzdése valamint
a kitartás és a monotónia tűrésének elviseltetése
 egészséges életmódra nevelés
 játékos mozgástanulás fejlesztése












Tananyag
Gimnasztikai gyakorlatok,
szabadgyakorlatok, társas-,
kéziszer-, pad- és bordásfalgyakorlatok, természetes
gyakorlatok: járások, futások,
ugrások
Célgimnasztika az általános
gimnasztikában használt
kiinduló helyzetekből és a
speciális vívó helyzetekből
Vívóállásból előre és hátra
lépések, kitörés és ezek
összekapcsolása
Előre és hátra ugrás
Ugrás és lépés valamint kitörés,
kitörés kombinációk
Lábgyakorlatok egyénileg,
párokban és csoportban
TŐRVÍVÁS:
Egyenes szúrás, szúrópárnára
közép-, nagy- és kistávolságról
Kézhelyzetek, meghívások,
egyszerű, félkör és körátvitelek
Az eddig tanult kéz- és

Követelmény
 Ismerjék a tanulók a
bemelegítés szabályait és
legyenek képesek a tanult
gyakorlatokkal az önálló
bemelegítésre

 Tudjanak a tanulók speciális
képességeket fejlesztő
célgimnasztikai gyakorlatokat
önállóan végrehajtani
 Legyenek képesek önállóan
lábmunkázni, egyénileg és
párokban (távolságtartás)

 Alkalmazás szintjén ismerjék
az egyenes szúrást

Megjegyzés
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lábgyakorlatok összekapcsolása
Egyenes szúrás társra és
mesterrel iskolázás közben
Az egyszerű-, félkör- és
körhárítások és egyszerű
visszaszúrások

Szúrás-hárítás-szúrás
gyakorlatok iskolázásban és
társas gyakorlatokként
Váltó és kitérő szúrás
A legalapvetőbb kötés- és ütés- 
szúrás gyakorlatok iskolázás

közben és társsal szemben
Kötött szúrások
A legegyszerűbb egyszerű és
körzőcselek és cseltámadások
KARDVÍVÁS:

A kard fogása „kőrszerű2 és
egyszerű lendítések,

háromszögelés
Egyenes vágás(szúrás), kis-,
közép- és nagytávolságról
Vonal, állás, meghívás egyszerű- 

, félkör- és kör átmenetek

Egyszerű-, félkör- és
körhárítások és visszavágások
(szúrások)

Vágás (szúrás) vágás-hárításvágás (szúrás)
gyakorlatcsoportok mesterrel és 
párokban
A legalapvetőbb
pengetámadások
A támadásokkal párhuzamosan
azok védései és a védést követő

egyenes visszavágások

(szúrások)
A támadások bevezetése, vágás 

(szúrás), vágás-hárítás-vágás
(szúrás) gyakorlatcsoportok

A legegyszerűbb egyszerű egyes
cseltámadások




 PÁRBAJTŐRVÍVÁS:
 A párbajtőr fogása, kéz- és
lábkoordináció helyes
kialakítása, a párbajtőrben
alkalmazott legalapvetőbb

Edzői felügyelet mellett
legyenek képesek támadásvédelmi gyakorlatokat
végrehajtani folyamatosan
Ismerjék a tőrvívás alapvető
konvencióit
Szabadvívás folyamán tudják
alkalmazni a legegyszerűbb
támadásokat és védéseket,
valamint a riposztokat és
kotrariposztokat
Tudjanak folyamatosan
lendítéseket összekapcsolni
Alkalmazás szintjén ismerjék
az egyenes vágásokat a
különböző találati résekbe

Tudjanak az egyes parádokból
egyenes riposztokat
végrehajtani
Ismerjék a kardvívás alapvető
konvencióit és szabályait
Tudjanak a felső ill. alsó vonal
ellen pengekötés és ütés
egyenes vágásokat
(szúrásokat) kitöréssel ill.
lépéselőre (ugrás előre)
kitöréssel végrehajtani

Alkalmazás szintjén ismerjék a
fejcsel oldal-, oldalcsel fej-,
hascsel fejvágásokat ill. a
szúrásokat, oldalvágásokat
 Tudjanak folyamatosan
pbtőrrel a kézben
lábgyakorlatozni
 Alkalmazás szintjén tudjanak
tőrszerűen szúrni a testre,
oppozícióval a
könyökhajlatokba és
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szúrásmódok különböző
vívótávolságokról iskolavívás 
közben

A párbajtőrben használatos
pengehelyzetek és hárítási

rendszerek
Egyszerű-, félkör- és
körátmenetek és hárítások és a
hárítást követő legalapvetőbb

visszaszúrások
A párbajtőrre jellemző

pengetámadások legegyszerűbb
változatai
A támadásokkal párhuzamosan 
azok védései és riposztjai
Különböző bevezetési módokkal
egyszerű egyes és körző egyes
cseltámadások különböző
távolságokból
A párbajtőrben leggyakrabban
előforduló és leginkább

alkalmazott egyszerű
közbetámadások



 KIEGÉSZÍTŐ
GYAKORLATOK

MINDHÁROM
FEGYVERNEMBEN:
 Úszás, rövid- és középtávfutás,
teremfoci, játék stb.

szögszúrással a csuklóra
Ismerjék a vonal, állás és
meghívás pozícióit
A négy alapvető parádból
tudjanak visszaszúrni
tőrszerűen, oppozícióval és
kötötten
Ismerjék az engedő-, váltó- és
ellenálló-védéseket
Tudjanak kötött szúrásokat és
ütés-szúrásokat a
szabadvívásban végrehajtani
Tudjanak néhány egyenesváltó- kitérő ütés, kötés és
kötöttszúró egyszerű, egyes ill.
körző egyes ill. körző egyes
cseltámadást kitöréssel és
lépés előre kitöréssel
végrehajtani
Ismerjék a pbtőrvívás
szabályait és combat jellegét
Tudjanak utolsó ütemű feltartó
szúrásokat a felső ill. alsó
vonalban végrehajtani
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636. oldal

Évfolyam: 7
Korosztály: újonc Életkor: 14. év
Alapfokú szakasz
Cél:
 speciális mozgáselemek, képességek és készségek tanítása
 motorikus képességek színvonalának növelése: a kondicionális (erő, gyorsaság,
állóképesség) és koordinációs (mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és
mozgástanuló) képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított
fejlesztése
 a dobbantás, csúsztatás és megtorpanás elsajátítatása
 a félkör- és körátvitel egyenes szúrás, valamint a kvart ill. szixt flankonád megtaníttatása
 a kvartból, szixtből és szekondból végre hajtott egyszerű egyes cselriposzt megismertetése
 az egyenes támadások és pengetámadások asszószerűen történő végrehajtásának
elsajátíttatása
 a tanult gyakorlatokból támadásvédelmi gyakorlatok végrehajtásának megtaníttatása
párokban és szabadvívásnál
 ritmusérzék tudatos továbbépítése
 edző-versenyző együttműködési hajlamának erősítése
 helyes testtartás megszilárdítása
 a teljesítményre törekvés erősítése
 kollektív sikerélmény és a tevékenység örömének fenntartatása
 értékes személyiségvonások fejlesztése: a kudarctűrés, a nehézségek leküzdése,
valamint a kitartás és a monotónia tűrésének elviseltetése
 egészséges életmódra nevelés













Tananyag
Nyújtó, lazító, egyszerű és

összetett gimnasztikai
gyakorlatok egyénileg és

párokban
Reflexeket, tempóérzéket, gyors
helyzetfelismerést fejlesztő
játékos gyakorlatok

Célgimnasztikai gyakorlatok
kéziszerekkel és tenisz, valamint 
pöttyös labdával
A lábgyakorlatok anyagának
ismétlése és bővítése a

ritmusváltás szabályainak

megtanítása
TŐRVÍVÁS:
Az egyenes-, váltó- és

kitérőszúrás anyagának bővítése
A pengetámadások anyagának
bővítése: átvitelek

A lábról vett tempó lehetőségei
és legegyszerűbb fajtái
Egyenes szúró egyszerű egyes és 

Követelmény
Legyenek képesek az önálló
bemelegítésre
Tudjanak változó ritmusban
ugrókötelezni és labdával
ügyességi feladatokat
végrehajtani
Ismerjék a dobbantást,
csúsztatást és megtorpanást
Tudjanak folyamatosan
változó ritmusban
lábgyakorlatozni
Az egyszerű akciókat tudják
asszószerűen végrehajtani
iskolavívás keretein belül
Ismerjék a félkör- és körátvitel
egyenes szúrást, valamint a
kvart ill.,szixt flankonádot
A tanult akciókat iskolázás
közben lábról vett tempóból is
tudják végrehajtani
Iskolázás, páros gyakorlatozás

Megjegyzés
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körző egyes cseltámadások
különböző meghívások ellen a
felső ill. az alsó vonalban
Váltó- és kitérőszúró egyszerű
egyes és körző egyes
cseltámadások az ellenfél kvart,
szixt, szekond ill. szerkl
kötéséből, ill. kötése elől
Különböző távolságokról és
különböző lábgyakorlatokkal
kötés, ütés és kötött szúró
egyszerű egyes és körző egyes
cseltámadások különböző
távolságokból és különböző
lábmunkával
A tőrvívásban leggyakrabban
előforduló közbetámadási
lehetőségek
A legegyszerűbb a legtöbbször
előforduló cselriposztok
A tanult támadásokkal
párhuzamosan azok védései és
belőlük végrehajtott riposztok
A tanult támadások felépítése
kontrariposztig
KARDVÍVÁS:
Az egyenes-, váltó- ás
kitérővágások anyagának
bővítése
Kéz- és karvágások, fokvágások
Az ütés és kötés vágások
anyagának bővítése, kötött
szúrás
Az egyenes váltóütés,
kötésvágással bevezetett
egyszerű egyes cseltámadások
kis-, közép- és nagytávolságról,
kézről és lábról vett tempóban,
változó ritmusban
A kardvívásban előforduló és
leggyakrabban alkalmazott
közbetámadások lehetőségei és
variációi
A támadásokkal párhuzamosan
ezek hárításai és visszavágási
lehetőségek
A támadások felépítése
kontrariposztig, cselriposztok
PÁRBAJTŐRVÍVÁS:
A párbajtőr vívás speciális








és szabadvívás alkalmával
tudjanak különböző bevezetési
módokkal kitöréssel és lépés
(ugrás) kitöréssel egyes
cseltámadásokkal végrehajtani
Tudjanak felső vonalból az
ellenfél kötése elől
kitérőfeltartó szúrást
végrehajtani
Ismerjék a kvartból, szixtből és
szekondból végrehajtott
egyszerű egyes cselriposztot
Asszószerűen tudják
végrehajtani az egyenes
támadásokat és a
pengetámadásokat
A tanult akciókat legyenek
képesek asszószerűen
végrehajtani







 Alkalmazás szintjén ismerjék a
fokütés vágást és szekond
kötött szúrást a lehetséges
befejezésekkel helyből és lépés
előre kitöréssel
 Tudjanak a tanulók az egyes
cseltámadásokba első ütemben
elővágni és a kötések elől
kitérő szúrást vagy vágást
végrehajtani
 Tudjanak a tanult
gyakorlatokból támadás
védelmi gyakorlatokat
végrehajtani párokban és
szabadvívásban alkalmazni
 Ismerjék a tercből fejcsel
oldalkvintből fejcsel
oldalkvartból fejcsel oldalr






 Ismerjék és alkalmazzák a
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lábgyakorlatai
Az eddig tanult egyszerű
vívóakciók bővítése flankonádra

Váltó ütések az ellenfél ill. a
saját előkészítő kötéséből váltó
kötések az ellenfél ill. a saját
előkészítő kötéséből
A tanult támadásokkal
párhuzamosan azok védései ill. a

védést követő riposztok
Pengetámadásokkal bevezetett
egyszerű egyes és körző egyes
cseltámadások kitöréssel, lépés
előre kitöréssel és flessel
A tanult cseltámadásokba
végrehajtott első ütemű és utolsó
ütemű közbetámadások
A tanult támadások felépítése
kontrariposztig különböző
lábgyakorlatok variációival





 KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK
MINDHÁROM
FEGYVERNEMBEN:
 úszás, rövid vágták, 3000
méteres futás, kosárlabda,
straching stb.




keresztlépéseket előre és hátra,
az utánzárással lépést előre és
hátra, valamint a flesst
Tudjanak a saját szixtkötésből
váltó kvart ütés szúrást,
valamint az ellenfél kvart
kötéséből váltó szixt kötött
szúrást végrehajtani kézről ill.
lábról vett tempóban
Tudjanak a kvart, szixt,
szekond és szerkl védésből
kötötten, tőrszerűen és
szögszúrással riposztozni
Lábról vett tempóban tudjanak
iskolavívásban és
szabadvívásban szixt kötött
szúró egyszerű egyes
cseltámadást és kvartütés
egyszerű egyes, ill. körző
egyes cseltámadást
végrehajtani
 Ismerjék a kvart, a szixt, a
szekond és a szerkl kizáró
szúrást Legyenek képesek
kitörésben ill. kitörésből
felállva újra kitöréssel
kontrariposztokat végrehajtani
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639. oldal

Évfolyam: 8.
Korosztály: serdülő Életkor: 15. év
Alapfokú szakasz
Cél:
 speciális mozgáselemek, készségek-képességek tanítása
 motorikus képességek színvonalának növelése: a kondicionális (erő, gyorsaság, állóképesség) és
koordinációs (mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló) képességeknek az
életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése
 folyamatos és módszeres 10-15 perces egyéni gimnasztikázás megtaníttatása
 játék közben a változó körülményekhez történő alkalmazkodás elsajátítatása
 különböző ellenfelek ellen az egyszerű egyes és körző egyes cseltámadások „hosszú- rövid és
rövid-hosszú” ritmusban való elsajátításának megtanítatása
 a kvart ill.szixt védésből a legegyszerűbb coupé visszaszúrások elsajátítatása
 az egyes parádokból ütemkihagyás nélkül történő visszaszúrás megtanítatása
 helyes testtartás megőrzésének biztosítása
 a teljesítményre törekvés erősítése
 kollektív sikerélmény és a tevékenység örömének fenntartatása
 értékes személyiségvonások fejlesztése: a kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, valamint a
kitartás és a monotónia tűrésének elviseltetése
 egészséges életmódra nevelés









Tananyag
Nyújtó-, lazító-, szabad- és
társasgyakorlatok, kéziszergyakorlatok, bordásfal- és
padgyakorlatok csoportosan és
egyénileg
Tempó- és reflexfejlesztő, a
figyelem koncentrációját és
megosztani tudását fejlesztő
gyakorlatok és játékok
Lazaságot és ruganyosságot
fejlesztő célgimnasztikai
gyakorlatok egyénileg és
párokban
A lábgyakorlatok anyagának
pontosítása, gyorsítása
Ismétlő lábgyakorlatok










Követelmény
Megjegyzés
Tudjanak folyamatosan és
módszeresen 10-15 percig
egyénileg gimnasztikázni
Játék közben ismerjék fel a
változó körülményeket és
tudjanak alkalmazkodni
hozzájuk
A célgimnasztikában
ismerjenek néhány páratlan
ütemű és asszimetrikus
gyakorlatot
Tudjanak kitörésből a hátul
lévő láb vívóállásba vitelével
újra kitörni, ill. lépés (ugrás)
kitöréssel végrehajtani
Különböző ellenfelek ellen
legyenek képesek végrehajtani
az egyszerű egyes és körző
egyes cseltámadásokat
„hosszú-rövid és rövid-hosszú”
ritmusban

TÖRVÍVÁS:
 Az előző korcsoport technikai
anyagának bővítése további
 Tudjanak lépés előre kitöréssel
akciókkal, különös tekintettel a
alapritmusban egyszerű kettős,
ritmusváltásra
körző kettős és néhány vegyes
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 Asszószerű gyakorlás az
iskolavívásban és a

konvenciónális gyakorlatozás
közben
 A legalapvetőbb kettős
cseltámadások egyenes váltó kitérő kötés-ütés és kötött szúrás 
bevezetésével közép és nagy
vívótávolságból
 Coupá-szúrás, támadások és

riposztok
 Az újonnan tanult támadások
védései és riposzt lehetőségei,
kontrariposztok


 KARDVÍVÁS:
 Az előző korcsoport technikai
anyagának bővítése további
akciókkal, különös tekintettel a 
ritmus és irányváltásra, valamint 
az átvett támadásokra és az
ellenfél megelőzésére

 Elkapások, fokütés vágások
 Saját előkészítésből
kétalternatívás feladatok
megoldása
 Kettős cseltámadások felépítése
az eddig tanult bevezetési
módokkal helyből, lépéssel,

kitöréssel és lépés (ugrás)
kitöréssel
 A tanult támadásokkal
párhuzamosan meg kell tanítani
azok védéseit és az azt követő 
direkt, indirekt és cselriposztokat
 A támadások felépítése

kontrariposztig
 Ismétlő támadások a röviden
hátráló passzív ellenfél ellen, ill.
folyamatosan
 A közbetámadások anyagának
bővítése további akciókkal

 Taktikai sémák alkalmazása
egyszerű taktikai feladatok
megoldása







cseltámadást végrehajtani
Alkalmazás szintjén tudjanak
lépéskitöréssel egyenes szúrás
coupé egyes cseltámadást
lépéselőre kitöréssel
végrehajtani
Ismerjék a legegyszerűbb
coupé visszaszúrásokat a kvart,
ill.szixt védésből
Biztonságosan tudjanak az
egyes parádokból
ütemkihagyás nélkül
visszaszúrni
Tudjanak a tanulók tudatosan
átvett egyenes és
pengetámadásokat végrehajtani
az ellenfél rövid támadását
követően
Tudjanak az ellenfél fejcselébe
fokütés arcvágást végrehajtani
Ismerjék a tanítványok az
ugrás előre-lépés előre
megtorpanásból végrehajtott
egyes cseltámadást és a
kiprovokált támadást követő
parád-riposzt alternatívák
leggyakrabban előforduló
változatait
Ismerjék és tudják alkalmazni
a fejcsel-, oldalcselfejvágásokat, az oldalcsel-,
fejcsel-oldalvágásokat
Legyenek tisztában az ellenfél
pengéjének kosara ill. hegye
felöli kerüléssel
Jártasság szintjén
biztonságosan vágjanak vissza
az öt alapvető parádból fejre,
oldalra, mellre, külső- és
belsőarcra és a lehetőségekhez
képest szúrjanak is
Tudjanak kitörésből balláb
utánütés-kitöréssel, ill.
összetett lábmunkával egyenes
és egyes csel megismételt
támadást végrehajtani
pengetámadással
Biztonságosan tudjanak
elővágni a lassú egyes és
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 PÁRBAJTŐRVÍVÁS:
 Az eddig tanult technikai elemek
csiszolása és bővítése további
akciókkal különös tekintettel az 
előkészítésre, a ritmusváltásra és
az ismétlő szúrásokra
 Asszószerű gyakorlás az
iskolavívásban és a módszeres
szabadvívásban

 Dobott szúrás és coupé
támadások és közbetámadások 
 A hárítási rendszerek bővítése és
rendszerbe foglalása
 Kötött szúrások speciális hárítási

lehetőségei
 Közbetámadások anyagának
bővítése további akciókkal
 Ismétlő támadások és rimesszák 
 Egyszerű taktikai feladatok
megoldása




 KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK 
MINDHÁROM
FEGYVERNEMBEN:
 Kosárlabda, terem- és kispályás
labdarúgás, úszás, vízi játékok, 
közép- és hosszútávfutások,
rajtversenyek stb.

kettős cseltámadásokba.
Ismerjék az utolsó ütemű
közbetámadásokat a
cseltámadásokba
Ismerjék a „rohanó” ellenfelek
elleni legegyszerűbb akció
lehetőségeket, valamint az
ellenfél támadásának
megszakítását követő
legegyszerűbb lehetőségeket

Biztonságosan tudjanak a
pbtőrre jellemző támadásokat
az ellenfél előkészítéséből ill.
saját előkészítésből indítani
A megadott feladatokat
jártasság szintjén hajtsák végre
társsal, ill. mesterrel szemben
Ismerjék az ellenfél
pengéjének hegye felöli
kerülési módot
Legyenek tisztában a dobott
szúrással mint befejezési
móddal
Ismerjék a kvart, szixt,
szekond, szerkl hárítási
valamint a felső és alsó vonali
hárítási rendszereket
Ismerjék az engedő-, ellenállóés váltóhárításokat, és tudjanak
belőlük egyszerű riposztokat
végrehajtani
 Alkalmazás szintjén tudjanak
az első ütemben, a második
ütemben ill. az utolsó ütemben
közbetámadni a legalapvetőbb
támadásokba
 Ismerjenek néhányat a
leggyakrabban előforduló
egyenes, váltószúrás,
megismételt támadásokból és
alkalmazzák a passzív
ellenfelek ellen, a lassan
riposztozó ellenfelek ellen
legyenek képesek a riposztba is
közbe támadni
 Ismerjék fel az iskolázás
közben mikor lehet
kontrariposztot, ill.
megismételt támadást
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végrehajtani
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IV.6 Tenisz
Évfolyam: 1. osztály

Korosztály: 6-7 év
Cél

















A labda kézzel történő kezelése, ismerkedés a labda formájával, súlyával stb.
Az ütő megismerése, súlya, formája, kezelhetősége
A labdának az ütő húrján való megtartása, alap egyensúlyi képességek elsajátítása
A labda gurítása az ütővel a talajon, az első alap feladatok ütővel, labdával
A labda átgurítása a csapattárshoz, összehangolt, irányított mozgások
A labda átadása az ütővel csapattársához a labda leesése nélkül
A labda ütése előre és fölfelé, irányított ütések helyben
A labdaütés speciális irányba
A labdával való mozgások fejlesztése, labdaleütés és elkapás ütővel
A labda leütése az ütővel a talajon
A labda fölfelé ütése, a partnerrel felváltva egymás után
A labdavezetés helyben ütővel
A labda meghatározott távolságra ütése
A labda dobása pontos helyre, a partner ütőjével a labdát blokkolja
A labda pontos helyre történő ütése

Részcél











Ismerkedés az ütővel és a labdával, koordinációs képességek fejlesztése
Labdaátadás ütővel, labdával és a mozgások legegyszerűbb formái
Labdakezelés ütővel, a legalapvetőbb mozgásokkal
Labda és ütőkezelés, mozgás közben
Labda továbbítása és fogadása, alap koordinációk elsajátításának kezdete
Labda és ütőkezelés, már mozgás közben
Labdaátadás ütővel, mozgás már a társsal együtt
Labdaátadás, mobilitás együttműködés a társsal és összehangolt alapvető mozgások
A labda irányított ütése ütővel egy bizonyos célpontra
A labda pontos helyre juttatása, ütések már a meglevő koordináció ismeretében

Tananyag

Követelmény

Labdakövetés: A tanár gurítja a labdát, Fegyelem, figyelem tanulása,
és a tanulónak szorosan követni kell
hallgassanak a tanárra és
futással vagy gyalogolva a labda
megismerjék az óra „rendjét”
sebességétől függően, és meg kell
állni, ahol a labda is megáll.

Megjegyzés
A legalapvetőbb
gyakorlatok
Bemelegítés
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Fagylaltvivő verseny: A gyerekeknek
a teniszlabdát úgy kell tartani, mintha
egy fagylalt tölcsér lenne a kezükben.
Bizonyos távolságot kell így
megtenni. A távot leghamarabb
teljesítő tanuló győztes.

Legegyszerűbb egyensúly
feladatok, játszva ismerje meg az
alapkészségeket
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A legalapvetőbb
gyakorlatok
Fő rész
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Küld el a labdát egyik helyről a
másikra, labdatartás különböző
módon, labda átadás, a labda
pattanásának, röppálya
megismertetése.
Felugrás a labdával: A tanár felfelé
dobja a labdát és a tanulónak követni
kell a labdát és a labda pattanásakor a
tanulónak is fel kell ugrania. Az ugrás
magasságának igazodni kell a labda
felpattanás magasságához.
Feltalálósdi: A gyerekek közül, aki a
legtöbb ütő felhasználási lehetőséget
tudja kitalálni az a nyertes.
Vigyék az ütőt az egyik helyről a
másikra, fogják meg az ütőt különböző
módon, adják át egymásnak az ütőt,
fedezzék fel az ütő különböző részeit,
a különböző módon történő
használatát, stb.
Teniszlabdagyűjtés: A tanulóknak fel
kell szedni a teniszlabdákat és az ütő
húrján meg kell tartani őket. A labda
felszedése előtt a labdát át kell ugorni.
A legtöbb labdát felszedő tanuló a
győztes.
Tornakarika, ütő és labda: Minden
gyerek helyezzen egy teniszlabdát az
ütője húrozásán. Ezután úgy kell
mozogniuk, mintha
tornakarikáznának, és a labdát körözni
kell az ütő kerületén.
A labda egyensúlyozása az ütő
felületén, az ütő tartása különböző
kézzel, különböző ütőfogás
gyakorlása, különböző testhelyzetben,
az ütő vitele közben, stb.
Labdaváltó: Egyforma létszámú
csapatokat kell kialakítani. Minden
egyes csapat ugyanannál a vonalnál
sorakozik fel. Adott jelre mindegyik
csapatból egy-egy tanuló egy célvonal
irányába szalad, miközben labdát
egyensúlyoz a kezén. A vonalhoz érve
leteszi labdát és visszaszalad a
csapatához. Ekkor egy másik
csapattársa indul egy labdával a
célvonal felé. Adott idő alatt a legtöbb
labdát a célvonalhoz eljuttató csapat
nyer.
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Legegyszerűbb egyensúly
feladatok, játszva ismerje meg az
alapkészségeket

A legalapvetőbb
gyakorlatok
Variációk

A labdával való ismerkedés,
alapdobások, alap koordinációs
képességek elsajátítása

A legalapvetőbb
gyakorlatok
Bemelegítés

A labdával való ismerkedés,
alapdobások, alap koordinációs
képességek megtanulása
A labdával való ismerkedés,
alapdobások, alap koordinációs
képességek megtanulása

A legalapvetőbb
gyakorlatok
Kreatív gyakorlat
A legalapvetőbb
gyakorlatok
Levezetés

Alapkészségek, képességek
megismerése, pl.: a labdaszedés

A legalapvetőbb
gyakorlatok
Bemelegítés

Ismerkedés a célponttal és az
ütővel való egyensúlyozással

Játékok,
gyakorlatok

Ismerkedés a célponttal és az
ütővel való egyensúlyozással

Variációk

Sorversenyek labdával és ütővel, a
gyermekeknek el kell sajátítaniuk
az alapvető egyesúlyi feladatokat

Bemelegítés
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Teniszbowling: A tanulók a
teniszütővel labdát gurítanak, és
labdatartó dobozok a célpontok.
Alkossanak csapatokat és növeljék a
gurítási távolságot.
A labda gurításos vezetése
teniszütővel, annak nyelét fogva,
ütőfogás váltással, mozgás közben egy
vonal mentén, vagy különböző
akadályokat kerülve.
,,Lefagyós játék”: A csapatvezető jelt
ad a tenyeres ütésre, fonák ütésre és
adogatásra. Periódikusan egy ütés
közepén a vezető azt mondja:
,,fagyás”! A tanulóknak meg kell
tartaniuk a pontos fogást, ütést,
pozíciót.
Az adogatóudvar: 4 tanulóból álló
csapatok egy adogatóudvart alkotnak,
azaz az egyes tanulók az adogató
udvar sarkaiban állnak. Jelre az ütővel
gurítaniuk kell a labdát, A pontból Bbe, B-ből C-be és C-ből D-be. Az első
csapat, aki befejezi a kört nyert.
A tanulók párokban gurítják a labdát
oda-vissza, az ütő mindkét oldalát
használva, vonal mentén, fokozatosan
növelve egymástól a távolságot.
„Simon mondja”: A csapatvezető az
alábbi vezényszavakat mondja:
„Simon mondja ütőt hátra fonák
oldalon, Simon mondja, lépj az ütésbe,
Simon mondja, lendíts és készenlét”.
Ezeket a mozdulatokat kell minél
hamarabb végrehajtani
„Hernyó” játék: A tanulók csapatba
szerveződnek és egymás mellé
vonalban elhelyezkednek. A csapatok
egyik végén van egy kosár tele
labdával, míg a másik végén egy üres
kosár. A csapatok első embere egy
labdát vesz ki a kosárból, és az
ütőjével a szomszédjának adja át, aki
szintén továbbadja, mindezt pattanás
nélkül, majd az utolsó ember az üres
kosárba teszi. Minden egyes labdát
végig kell passzolni minden
csapattárson át, amíg az összes labda
át nem kerül a másik kosárba.
Párokat vagy csapatokat alkotva oda-
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Célba gurítás, pontosság és
összpontosítás elsajátítása

Játékok,
gyakorlatok

Célbagurítás, pontosság és
összpontosítás elsajátítása

Variációk

Az ütőfogás alapvető ismereteinek
elsajátítása

A legalapvetőbb
gyakorlatok
Bemelegítés

Pontos gurítás, összpontosítás a
labdára és ezen tulajdonságok
elsajátítása

Játékok,
gyakorlatok

Pontos gurítás, összpontosítás a
labdára és ezen tulajdonságok
elsajátítása

Variációk

Koncentrálás, figyelemre tanítás,
összpontosítás a pontos ütést
előkészítő mozdulatok
végrehajtására

Bemelegítés

Egymásra figyelés és a csapat
munka: a labda pontos átadásának
elsajátítása

Játékok,
gyakorlatok

Egymásra figyelés és a csapat

Variációk
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vissza passzolgassák a labdákat, stb.
„Árnyék” játék: A csapatvezető a
csoport számára megtanítja az ütések
részeit egy sorozatban, bemutatván a
lábmunkát és az ütő kontrollt.
„Pattogtató mester” játék: A tanulók
különböző módokon pattintják a
labdát az ütőjükkel. Aki a legtöbb
módon tudja pattintani a labdát az a
nyertes.
Üssék a labdát előre és fölfelé úgy,
hogy a kezdésnél a kezükkel dobják
fel a labdát, stb.
„Oroszlán idomár” játék: A játékos az
idomár, az ütője az ostor. B játékos az
oroszlán és nincs ütője. B szembe
helyezkedik az A-val. Amikor az A
oldalra, előre és hátra vezeti az ütőjét,
akkor B követi az ütő mozgását.
„Létra” játék: A tanár egymást követő
távolságban „létrát” hoz létre. Minden
tanulónak úgy kell ütni, hogy a tanár
által kijelölt zónában pattanjon a
labda. Aki a legtöbb zónába tudja
beütni a labdát az a győztes.
Üssék a labdát távolra úgy, hogy a
lábukat különböző helyzetben van,
falhoz, mindkét oldalról.
„Tenisz kézilabda” játék: A tanulók
két csoportot alkotnak. A teniszlabdát
a csoporttagok egymásnak passzolva
továbbítják és az ellenfél „kapuja”
(karika) felé. A csapatok úgy
próbálnak pontot elérni, hogy az
ellenfél kapujába pattintják a labdát.
Ha a labda leesik, akkor az ellenfél
jöhet a labdával.
„Labda egyensúly játék”: A tanulók
párokat alkotnak. Az egyik tanuló
lepattintja a labdát, míg a másiknak az
ütőjével el kell kapni, mielőtt visszaüti
a labdát. A legtöbb labdát elkapó pár
nyertes.
Állandó, változó ütőfogás, mozgás
közben, a labda ütővel történő leejtése
különböző célpontra, fölfelé irányuló
ütés a körülményektől függően
mozgás közben.
Teniszütő váltóverseny: A tanulók
egyenlő létszámú csoportokat

munka elsajátítása
Alapütésekkel való ismerkedés:
tenyeres
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Bemelegítés

Ismerkedés a labdával és az ütővel: Játékok,
a kreatív játékmód bemutatása
gyakorlatok

Ismerkedés a labdával és az ütővel: Variációk
a kéz és a labda kapcsolatának
megerősítése
Bemelegítés
A figyelem fontosságának
megtanulása. Az összpontosítás
megtanulása

A figyelem fontosságának
megismerése. Az összpontosítás
megtanulása

Játékok,
gyakorlatok

A figyelem fontosságának
megtanulása. Az összpontosítás
megtanulása
Labda ügyesség fejlesztése,
ismerkedés a labdával csapatban,
képes legyen dobni és elkapni a
labdát

Variációk

Labda ügyesség fejlesztése,
ismerkedés a labdával csapatban,
képes legyen dobni és elkapni a
labdát

Játékok,
gyakorlatok

Labda ügyesség fejlesztése,
ismerkedés a labdával csapatban,
képes legyen dobni és elkapni a
labdát

Variációk

Ügyesség fejlesztés és ismerkedés
az ütővel, tudjanak passzolni és

Bemelegítés

Bemelegítés

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

alkotnak. Mindegyik csoport
ugyanazon a startvonalon helyezkedik
el. Adott jelre minden csoportból egy
tanuló egy ütővel a kezében a
célvonalhoz fut, majd leteszi az ütőt és
visszaszalad. Ekkor a csoport második
versenyzője teszi ugyanezt. Amelyik
csapat adott idő alatt a legtöbb ütőt
viszi a célba az a nyertes.
Labdamenet játék: A tanulók párokat
alkotnak. A párok oda-vissza
passzolják a labdát az ütővel, egy
pattanással, több pattanással vagy
anélkül. A legkevesebbet hibázó pár a
nyertes.
Állandó, változó ütőfogás, mozgás
közben, a labda ütővel történő leejtése
különböző célpontra, fölfelé irányuló
ütés a körülményektől függően,
mozgás közben.
Teniszütő elkapás: A tanulók párban
egymással szemben helyezkednek el.
Az ütőjük a kézben úgy, hogy az ütő
vége a talajon van. Adott jelre
elengedik az ütőjüket és igyekeznek
elkapni a partnerek ütőjét, még mielőtt
az eldőlne.
Simon mondja „pattints” játék: A
tanulók labdát pattintanak az ütővel
egy vonalon, mellette, stb.
A labda felváltva történő pattintása az
ütőn, a talajon amilyen sokszor csak
tudják, kézcserével, előrehaladás
közben stb.
„Tükör”: A tanulók párt alkotnak. Az
A játékos az ütővel a kezében
különböző gyakorlatokat végez és a
másik ugyanazt csinálja mintha a
tükörképe lenne.
Pattintó verseny: A tanulók párokat
alkotnak és felváltva pattintaniuk kell
a labdát egy karikába, miközben
folyamatosan haladnak. Az első pár,
aki eléri az 5, 10, 15 pattintást a
nyertes.
A labda pattintása fölfelé ütéssel, a
partnerrel felváltva egymás után.
Néhány pattintás után a játékosok
ütőfogást váltanak, és úgy kell fogni
az ütőt, hogy a tenyerük lefelé nézzen,
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labdát átadni

Ügyesség fejlesztés és ismerkedés
az ütővel, tudjanak passzolni és
labdát átadni

Játékok,
gyakorlatok

Ügyesség fejlesztés és ismerkedés
az ütővel, tudjanak passzolni és
labdát átadni

Variációk

Egyensúly és gyorsaság
ellenőrzése, mérése, fejlesztése

Bemelegítés

Egyensúly ellenőrzése és
fejlesztése

Játékok,
gyakorlatok

Egyensúly és ritmusérzék
fejlesztése

Variációk

Tudják követni egymást.
Anticipáció kialakítása

Bemelegítés

Ügyesség és az anticipáció
fejlesztése

Játékok,
gyakorlatok

Ügyesség és anticipáció fejlesztése Variációk
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változtassanak az alapállásukon is.
Stb.
„Horgászás”: A tanulók két csapatot
alkotnak, és egymással szemben
leülnek. Minden tanuló ütőjét a
csapatok között lévő tőlük egyenlő
távolságra elhelyezett karikákban
vannak elhelyezve. Adott jelre minden
csapatból egy-egy tanuló odaszalad,
felkap egy ütőt vagy labdát és
visszafut a helyére, majd egy új
csapattárs következik. Amelyik csapat
minden tagja egyszer már elfutott és
hamarabb célba ért, az nyert.
Pattintó és labdavezető verseny: A
tanulók két csapatot alkotnak. Adott
jelre mindkét csapat egy-egy tagja
pattintásos labdavezetéssel végighalad
a kúpokkal, karikákkal kijelölt pályán.
Amikor a játékos visszatért a
starthelyre, a következő csapattárs
indulhat. Az akadálypályát
leghamarabb teljesítő csapat nyer
Az ütő egy vagy két kézzel fogása,
ütőpozíció változtatás, pattintás
magasságának változtatása, ütőfogás
változtatás, mozgás közben
Ütő- és labdaváltó: A tanulók két
egyenlő létszámú csapatot alkotnak, és
ugyanazon a startvonalon
helyezkednek el. Adott jelre egy-egy
játékos az ütőjén egy labdát
egyensúlyozva a célvonalhoz fut, ott
leteszi az ütőt és visszafut, majd a
következő csapattárs ugyanazt teszi.
Amelyik csapat adott idő alatt több
ütőt és labdát visz a célvonalra, az
nyer.
Dobó-ütő verseny: A tanulók párokat
alkotnak, az egyik a labdaadogató a
másik az ütő játékos. A párok a háló
egyik oldalán sorakoznak fel, a pálya
másik fele számozott célterületekre
vannak osztva. Az ütés megkezdése
előtt a tanár bemondja hogy hányas
számú terület a cél, majd az adogatók
kézzel az ütőjátékos partnerüknek
dobják a labdát, akik igyekeznek az
adott célba betalálni. A legtöbb
találatot elérő pár a győztes.
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Gyorsaság és a mozgások
összekoordinálása a cél

Bemelegítés

Gyorsaságfejlesztés és ismerkedés
a labdával, ütővel

Játékok,
gyakorlatok

Gyorsaságfejlesztés és ismerkedés
a labdával, ütővel

Variációk

Cél: Összehangoltan tudjon futni
az ütővel és a labdával

Bemelegítés

A labda meghatározott helyre való
elütése, pontosság elsajátítása

Játékok,
gyakorlatok
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A labda ütése úgy, hogy az adott
területen érjen célba, változó
sebességgel.
Nyújtási gyakorlat, ütővel: Ez egy
nyújtási gyakorlat, amely az ütő
kezelését is magába foglalja. Két
tanuló egymásnak háttal áll és az ütőt
átadják egymásnak a testük mellett, a
lábuk között vagy a fejük felett.
Nagyon sok variációval lehet ezt a
feladatot végezni. A tanulók maguk is
kitalálhatnak ütőátadási módokat.
„Blokkoló gép” verseny: A tanulók
párokat alkotnak, az egyik dobja a
labdát a másiknak az ütőjével
blokkolni kell a labdát annak
lepattanása előtt. A legtöbb leblokkolt
labdát összegyűjtött pár a nyertes.
A labda egy pattanása után, az ütő
játékos szemben a labdát dobó
játékossal, tenyérrel és fonákkal az
adogató felé, különböző magasságban,
fej felett, dobja stb.

650. oldal

A labda meghatározott helyre való
elütése, különböző sebességgel

Variációk

Figyelem egymásra és nyújtás,
tanulja meg a labdát minél
pontosabban dobni

Bemelegítés

Figyelem egymásra és nyújtás,
tanulja meg a labdát minél
pontosabban dobni

Játékok,
gyakorlatok

Figyelem egymásra és nyújtás,
tanulja meg a labdát minél
pontosabban dobni

Variációk

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola –
Helyi tanterv - sportiskola

651. oldal

Évfolyam: 2. osztály

Korosztály: 7-8 év
Cél


















A labda ütése falra
A labda ütése falra, egy meghatározott, pontos helyre
Adott irányból érkező labda ütése felfelé
A labda passzolása a partnerhez oda és vissza ahányszor csak sikerül
A labda csoporton belüli körbe passzolása egy ütővel
A labda talajról történő felszedése ütővel
A labda falhoz történő ütése variációkkal, nehezítve
A labda talajon lévő vagy más célba juttatása ütővel
Kézzel dobott labda célterületre juttatása ütővel
Az ellenfél kikerülése mozgásközben, miközben a labdát meg kell tartani az ütőfejen.
Labdamenet játszása egy akadály tárgy felett egy ütővel a lehető leghosszabb ideig.
Labdamenet játszása egy partnerrel a labda egy lepattanásával minden ütés között
Labdamenet játszása egy akadály fölött a lehető leghosszabb ideig
Labdamenet játszása egy partnerrel a falnál
Ellenfél térfelére dobni a labdát úgy, hogy ő nehezen tudja visszaadni.
Ellenfél térfelére ütni a labdát úgy, hogy azt nehezen tudja visszaadni.

Részcél











A labda pontos helyre juttatása ütővel
A pályán való mozgás kezdeti lépései
A labda fogadása és pontos helyre juttatása együttműködve a társsal
A labda és az ütő kezelése
A labda irányítása
A labda fogadása és a mozgás
A labda irányítása mozgás közben
A labda fogadása, irányítása együttműködésben a partnerrel
A labda, ütőn tartása, versengés és mozgás
A labda fogadása, irányítása, együttműködés és mobilitás együtt

Tananyag

Követelmény

Grand Slam „Nagy Vágás”: A tanulók Általános koordinációs és
egy egész csoportként dolgoznak és
mozgáskészség kialakítása tenisz
körbejárnak a foglalkozás helyéül
környezetben.
szolgáló csarnokban vagy a
játékterületen. A tanulóknak három
vezényszónak megfelelően kell
cselekedni. TÁMADÁS – a tanulók
rohanni kezdenek 5-10 méteres
szakaszokat, miközben fordulnak,
hogy elkerüljék egymást.
VÉDEKEZÉS – a tanulók megállnak
és felveszik a készenléti pozíciót.

Megjegyzés
Bemelegítés
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LABDAMENET – a tanulók
kocognak a játékterületen. Ütő nélkül
végezve a gyakorlatot a diákok
utánozhatják a Grand Slam bajnokok
viselkedését.
Falról pattanó labda, elkapó verseny:
A tanulók csapatokat alkotnak és a
fallal szemben egymás mögött
sorakoznak fel. Az első tanuló
lepattintja a labdát, és a falhoz üti,
amit a következő tanuló az egyik
kezével és az ütővel elkap, és ő is a
falhoz üti, és így tovább. Amely csapat
minden tagja előbb üti le a labdát, az
nyer.
Helycsere, faltól való távolság
megváltoztatása, stb.
Dobás és elkapás: A tanulók
páronként helyezkednek el, a pár
tagjai egymástól kb. 3 méter
távolságra legyenek. Tanuló A alsó
dobással dobja a labdát tanuló B felé.
A-nak változtatni kell a labda dobását
magasan, alacsonyan illetve oldalra,
úgy hogy B-nek mindig legyen esélye
éppen elérni a labdát még lepattanás
előtt.
Pattogatott kukorica játék: A tanulók
3-6 tagú csoportokat alkotnak, akik
egy kört zárnak be. A körben a
csapattagok felfelé ütéssel lepattanás
nélkül. A legtöbb ütést elérő csapat a
győztes.
Az ütőfogás egy vagy két kézzel,
oldalcsere, labdának a levegőben
tartása, stb.
Fordulás és reakció: A tanulók
páronként helyezkednek el, a pár
tagjai egymástól kb. 4 méter
távolságra, legyenek. Tanuló B háttal
áll tanuló A-nak, aki magasra dobja a
labdát és mielőtt az éppen leesik,
elkiáltja magát, hogy „MENJ!”, mire
tanuló B reagál, megfordul, és el kell
kapnia a második pattanás előtt.
Közel-távol játék: A tanulók párt
alkotnak, és egymásnak ütik a labdát
egy, kettő lepattanással vagy
lepattanás nélkül. Amikor 5 ütést
elérnek hibázás nélkül, akkor 1 lépést

652. oldal

A labda pontos helyre ütése, fal
mellett

Játékok,
gyakorlatok

Faljáték nehezítve

Variációk

Mozgékonyság és koordináció
fejlesztése: párban

Bemelegítés

Mozgékonyság és koordináció
fejlesztése: csoportban

Játékok,
gyakorlatok

Mozgékonyság és koordináció
fejlesztése: az ütőfogást változtatva

Variációk

Mozgékonyság és koordináció
fejlesztése: Fejlődjön a
koordinációjuk

Bemelegítés

Mozgékonyság és koordinációjuk
fejlesztése: játékosan

Játékok,
gyakorlatok
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mindketten hátralépnek. Ha hibáznak,
akkor 1 lépést előre kell lépniük.
Labdaindítás alsó kézből, felülről,
egymástól egyre távolabb stb.
Teniszütő kör: A tanulók egy nagy
kört alkotnak és minden tanuló az
ütőjét a talajhoz, támasztja úgy, hogy
egy ujjal, a nyél csúcsával
egyensúlyoz. A tanár „BALRA”
vezényszavára minden diák egy
pozíciót balra mozog és közben az
ujját a magára hagyott ütő nyelének
végére helyezi még mielőtt az eldőlne.
A tanár „BALRA” és „JOBBRA”
vezényszót is adhat.
Egy ütős kör játék: A tanulók egy 3-6
tagból álló csoportban kört alkotnak.
Körönként egy ütőt használva a
tanulóknak körbe kell passzolni a
labdát úgy, hogy a labda lepattanhat.
A legtöbb ütést végrehajtó csoport a
nyertes.
A tanulók az ütő mindkét felével
pattintják a labdát ahányszor, csak
tudják, falhoz ütik a labdát, cserélik a
labdaadogató és ütő pozíciókat
Kerítésdobálás: A tanulók csoportokat
alkotnak és a kerítéstől, viszonylag
távol helyezkednek el. Adott jelre
minden csapat teniszlabdákat dobál a
kerítésre célirányosan. A legtöbb
labdát dobó csapat a győztes
Labdafelszedős verseny: A tanulók
labdákat szednek fel a talajról az ütő
húrjával, vagy a labdának ütővel való
lábhoz szorításával. A legtöbb labdát
összeszedő és zsebében tartó tanuló a
győztes.
A labda felszedése ütővel, a labda
gurításával, vagy az ütővel a lábhoz
szorító technikával, stb.
Kosárlabda: A tanulók csoportokat
alkotnak, és mindegyik csoportnak
van egy kosara. A csapatok minden
tagja fog egy labdát és a kosárba kell
dobnia. Amelyik kosárban a legtöbb
labda gyűlik össze az a csapat a
nyertes.
Íjászat”: verseny: A tanulók párokat
alkotnak és minden párnak egyforma

653. oldal

Mozgékonyság és koordinációjuk
fejlesztése: nehezített formában
A tanulók együttműködése és
mozgásuk összehangolása

Variációk

Összehangolt mozgás és mobilitás:
csoportban

Játékok,
gyakorlatok

Összehangolt mozgás és ügyesség
fejlődése: ütő variáviókkal

Variációk

Ütő kezelés megtanulása és a pontos
dobás gyakorlása

Bemelegítés

Fel tudja szedni a labdát, Ügyesség
fejlesztése

Játékok,
gyakorlatok

Ügyesség fejlesztése: labdaszedés

Variációk

Minél pontosabb dobás és a
dobáskészség fejlesztése

Bemelegítés

Célba dobás és pontosság fejlesztése

Játékok,
gyakorlatok

Bemelegítés
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és kellően nagy célpont van kijelölve a
falon. A párok tagjai felváltva ütik a
labdát. A labda egyet, vagy többet is
pattanhat. A legtöbb találatot elérő pár
a győztes.
Üssék a labdát ahányszor, csak tudják,
egy vagy több pattanás után, az ütő
különböző fogásával, stb.
„Guruló labda kapusa”: A tanulók
párokat alkotnak. Az egyik tanuló
gurítja a labdát a térdelő ellenfél felé,
akinek azt el kell kapni és blokkolnia.
10 labda elgurítása után szerepcsere.
Aki több gólt gurított az a győztes.
Tenisz „kosárlabda” játék: A tanulók
csapatokat alkotnak és egy adott
távolságra felállnak egy kosártól,
amelybe ütővel labdát kell
belehelyezni. Amelyik csapat a
legtöbb találatot éri el az a nyertes.
Az ütő oldalának változtatása,
célterület nagyságának változtatása,
stb.
Labda blokkolása: A tanulók egy
vonal mögött állnak. A tanár labdát
gurít feléjük, amelyet blokkolva meg
kell állítani. A legtöbb labdát
blokkolni tudó tanuló a nyertes.
„Baseball” tenisz verseny: A tanulók 3
fős csapatokat alkotnak: egy adogató,
egy ütő és egy elkapó játékos
személyében. Az adogató az ütő
játékos elé pattintja a labdát, az ütő
megüti és a háló túloldalán álló
játékos, pedig lepattanás előtt elkapja
10 ütés után a csapatokon belül
szerepeket cserélnek. A legtöbb labdát
elkapó csapat a győztes
Az ütő oldalának változtatása,
célterület nagyságának változtatása,
ütési zóna változtatása, a labda
feldobás módjának változtatása, stb.
Teniszütő kapus: A tanár minden
egyes tanulónak labdát gurít az
ütőjével. A tanulóknak le kell
blokkolni a labdát és az ütőjükkel
vissza kell juttatni a tanárhoz. A
legtöbb labdát blokkolni tudó tanuló a
nyertes.
„Macska-egér” játék: A tanulók 2

654. oldal

Pontosság és ügyesség fejlesztése

Variációk

A labda megismerése és annak
irányítása

Bemelegítés

Labda irányításának megtanulása

Játékok,
gyakorlatok

Labda irányításának megtanulása

Variációk

A labda blokkolás elsajátítása

Bemelegítés

Ügyesség és labdapontosság
elsajátítása

Játékok,
gyakorlatok

Ügyesség és a pontos labdaátadás
elsajátítása

Variációk

a labda blokkolás elsajátítása

Bemelegítés

Egyensúly fejlesztése labdás ütős

Játékok,
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csapatot alkotnak. Minden tanulónak
egy labdát kell az ütő húrozásán
tartani. A „macska” csapat tagjainak
meg kell akadályozni, hogy az „egér”
csapat tagjai elérjék a biztonsági
zónát, úgy, hogy az egerek ütőjét
érintve azok elejtsék a labdát.
Törekedni kell arra, hogy az ellenfél a
labdát ejtse el az ütőjéről, anélkül,
hogy a sajátja leessen, mozgás közben
kontrollálni a labdát az ütőn és
elkerülni az ellenfeleket, stb.
Jéghoki teniszütővel: A tanulók két
csapatot alkotnak, és hokit játszanak a
teniszütőjükkel és teniszlabdával, úgy,
hogy az ütő csúcsával gurítják,
megállítják, ütik a labdát

gyakorlattal

655. oldal

gyakorlatok

Figyelem, blokkolás, egyensúlyérzék Variációk
fejlesztése

Pontos labda kezelés elsajátítása

Bemelegítés

Egy ütős labdamenet: A tanulók 2 csapatot
Figyelem fejlesztése: nehezített tenisz
alkotnak és mindegyik csapatnak egy
játék közben
teniszütője van. A csapatok labdamenetet
játszanak egymással egy háló vagy
akadálytárgy felett. Minden tanulónak üt
egyet, majd átadja az ütőt a mellette állónak és
a sor végére siet.

Játékok,
gyakorlatok

Egy lepattanással, az ütő mindkét
oldalának használatával, az akadálytól
távolodva vagy közeledve hozzá,
különböző magasságban, stb.

figyelem és ütőkezelés fejlesztése

Variációk

Labdapattintás és blokkolás: A tanulók az
ütőjükkel pattintják a talajhoz a labdát.
Adott jelre leblokkolják a földről
felpattanó labdát.

A labda fogadásának, irányításának
elsajátítása

Bemelegítés

Körjáték karikákkal: A tanulók 4-6 fős
csapatot alkotnak és kör alakú formában
helyezkednek el. A körön belül karikákat
helyeznek el, és pattintással egymásnak
passzolják a labdát lehetőleg úgy, hogy a
labda valamelyik karikában pattanjon.
Minden ilyen sikeres ütésnél egy pontot
kapnak a csapatok

Pontosság fejlesztése: célba ütés
fejlesztése

Játékok,
gyakorlatok

Sok pattintással, egy lepattanással, a terület
csökkentésével, cél alkalmazásával,
különböző pozíciókban, stb.

Pontos ütés fejlesztése: nehezített
formában

Variációk

Két labda dobása és elkapás: A tanulók
párokat alkotnak és a pár mindegyik tagjánál
van egy labda. A párok tagjai egyszerre
egymásnak dobják a labdát miközben egy
célvonalhoz haladnak. A pár, amelyik
leghamarabb éri el a vonalat hiba nélkül az a
nyertes.

Összehangoltság, figyelem fejlesztése

Bemelegítés
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656. oldal

Röplabda teniszjáték: A tanulók csapatokat
alkotnak. Csapatonként 3-szor üthetik felfelé
a labdát, mielőtt átütik az ellenfél térfelére a
háló felett. A csapatok pontra játszanak. A
tanulók ügyességi szintjétől függően
játszhatják pattanás nélkül vagy egy
pattanással.

A labdakészség fejlesztése és hogy
tudjanak passzolni egymásnak

Játékok,
gyakorlatok

Az előző feladat: Pattanás után, pattanás
előtt, az ütő mindkét oldalával, stb.

Labdakészség fejlesztése

Variációk

Labdagurítás és blokkolás ütővel: A tanulók
párokat alkotnak és egy célvonalhoz történő
mozgás közben a labdát egymáshoz gurítják
és blokkolják

A labdát tudniuk kell pontosan gurítani

Bemelegítés

Talaj és falról pattanásos tenisz: A tanulók
párokat alkotnak, és labdamenetet játszanak a
falra egyre növekvő távolságból. A
leghosszabb labdamenetet játszó páros a
nyertes.

Tudniuk kell pontosan helyezkedve
irányítani a labdát

Játékok,
gyakorlatok

Egy pattanás utáni ütéssel, meghatározott
területre, talajon való pattanás nélkül, stb.

Labda irányítása

Variációk

Labda blokkolása a kerítésen: A tanulók
párokat alkotnak és a kerítés mellett
helyezkednek el. Az egyik lepattintja a labdát
és a másiknak az ütőjével a kerítésen le kell
blokkolni a labdát a pattanás után. Próbálják
meg a blokkolást különböző magasságban.

Labda blokkolás gyakorlása, fejlesztése

Bemelegítés

Mozgás és ütés: A tanulók párokat alkotnak.
Az egyik adogatja a labdát a másiknak vissza
kell ütni az adogatóhoz. Az adogatónak egy
adott területen belül nehéz labdákat kell adni
az ütő játékos részére

tudniuk kell pontosan adni a labdát
egymásnak

Játékok,
gyakorlatok

Labda kézzel dobása, akadálytárgy felett,
különböző dobási módokkal, ellenfélnek az
ütőjét kell használni a labda visszajuttatására.

Pontos labdaátadás elsajátítása

Variációk

A szökőkút: A tanár mindkét karját oldalra
kinyújtja és mindkét kezében egy- egy labda
van. Adott pillanatban az egyik labdát
elengedi és a vele szemben álló tanulónak
bele kell érni a labdába még mielőtt az, kettőt
pattan.

Reakció idő fejlesztése

Bemelegítés

„Világ körüli” játék: A tanulók két csapatot
alkotnak és egy háló, vagy akadály felett kell
átütni a labdát. Minden tanuló egyszer üt és a
sor végére fut.

Együttműködés, ügyesség fejlesztése a cél

Játékok,
gyakorlatok

Labda ütése egy vagy két kézzel, 1 vagy 2
ütés, stb.

Már tudniuk kell megütni a labdát

Variációk
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657. oldal

Évfolyam: 3. osztály

Korosztály: 8-9 év
Cél















A tanulók megismertetése az eszközökkel,
kéz és szem koordinációfejlesztő gyakorlatok, és a tanár a hasonló képességű gyerekeket
szét tudja csoportosítani.
A testhelyzet megtalálása, a labdát az ütőfej közepén tartani, irány és magasság
szempontú labdakontroll.
A különböző módon érkező labdák fogadó készségének javítása,
a labda irányítási készség javítása a labda magasságának, távolságának és irányának
változtatásával.
A tanulókban megerősíteni azt az alapelvet, hogy a sikeres labdamenethez elkerülhetetlen
az együttműködés a partnerek között, amelyet elősegít a labdának egy felfelé ívben
történő megütése
A labda játékba hozásának gyakorlása különböző módon.
A labda játékba hozatalának gyakorlása különböző módon fej fölül (szerva és lecsapás)
A tanulók megismertetése a mini-tenisz egyes alapelveivel
A tanulók labda fogadási készségének javítása a tenyeres oldalon
A tanulók labda fogadási készségének javítása a bal és a jobb oldalukon
A tenyeres és fonák mozgás kifejlesztése rövid és hosszú labdák megütéséhez.
A megfelelő ütő előkészítés megismertetése a gyerekekkel különböző magasságú
labdáknál.

Részcél















A labda és ütőkezelés egyénileg
A labda és ütőkezelés párban (együttműködés)
A kezelés: a labda megállítása és a húron tartása
A labda átvétel együttműködéssel
A labda átadás és fogadása, mozgás és kooperáció-labdamenet egy akadálytárgy felett
pattanás után
A labda átadás és fogadása, mozgás és kooperáció-labdamenet egy akadálytárgy felett
pattanás előtt
A labdaátadás szervával, alsó karral
A labdaátadás szervával, felső karral
A labdaátadás fogadás és együttműködés
A fogadás, labdaátadás tenyeressel és együttműködés
A fogadás, labdaátadás fonákkal és együttműködés
A fogadás tenyeressel, fonákkal labdaátadás és együttműködés
A rövid és labdaátadás fogadás és együttműködés
Az alacsony ás magas labda fogadása, labda átadása és együttműködés

Tananyag
Biliárd: Két csapat áll egymással
szemben. Minden tanulónál van egy
labda. A tanár középre gurít egy

Követelmény
Labdaügyesség fejlődése és hogy
tanuljanak meg célozni

Megjegyzés
Bemelegítés
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labdát, amelyet a két csapat a náluk
lévő labdával megpróbál eltalálni.
A tigris: A gyerekek ütővel labdát
ütögetnek tenyérrel felfelé és lefelé,
egyszer pattanás nélkül, vagy
pattanással, folyamatosan felfelé
ütéssel, felfelé ütéssel közben
pattanással, séta közben felfelé ütéssel,
séta közben felfelé ütéssel és
pattanással. Aki a legtovább tudja
csinálni az a tigris.
Egyénileg: folyamatos labdapattintás
kézzel és az ütővel, séta, pattintás és
elkapás, labdavezetés.
Egyéni verseny: labda eldobás és
elkapás pattanással, pattanás nélkül,
váltott kézzel.
Ellenfél kifújása: A tanulók hasra
fekszenek egymással szemben, a
könyökük oldalt kitámasztva, a kezük
az álluk alatt. A tanár labdát helyez a
két tanuló között húzott két vonal
közé. Adott jelre a tanulók a labdát
fújni kezdik, és az győz, aki a másik
vonalán túl tudja fújni a labdát. Kéz
használata tilos
Labdapasszolás: A gyerekek két
csapatot alkotnak. A labdát ütővel kell
minden csapattárshoz passzolni
mielőtt a másik csapat, térfelére ütik a
labdát. A labda lepattanhat. A
csapatok pontra játszanak.
Párban: labdapattogtatás folyamatosan
lefelé kézzel vagy ütővel, séta,
pattintás és elkapás, labdavezetés.
Párban: dobás elkapás pattanással,
pattanás nélkül, váltott kézzel, 2
labdával, stb.
Labda lábak közötti elkapása: A
tanulók páronként helyezkednek el és
az egyik labdát dob a másik felé úgy,
hogy az éppen a másik előtt essen le.
A másik a karjaival hátranyúlva a
lábai között kapja el a labdát.
„Pincér” játék: Két csapat. A csapatok
első emberrel egy labdát visznek az
ütő húrján és beledobják egy kosárba,
majd felvesznek a talajról egy másikat
és visszaviszik a csapatukhoz, ahol
átadja a labdát a következő

658. oldal

Labdaügyesség fejlődése és hogy
tanuljanak meg célozni

Játékok,
gyakorlatok

Labdaügyesség fejlődése és hogy
tanuljanak meg célozni, már
eszközökkel

Variációk

Tanulják meg irányítani és pontosan
vezetni a labdát

Bemelegítés

Tanulják meg irányítani és pontosan
vezetni a labdát

Játékok,
gyakorlatok

Tanulják meg irányítani és pontosan
vezetni a labdát

Variációk

Cél, hogy pontosan megtanuljon
elkapni és dobni

Bemelegítés

Pontos dobás és egyensúlyozás
megtanulása, fejlesztése

Játékok,
gyakorlatok
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csapattársnak. Amelyik csapat
hamarabb végez, az a nyertes.
A labda megállítása és az ütő felületén
középen tartása, letérdelni és a labdát
középen tartani, mozgás és a labda
középen tartása, partner labdát
passzol, csapattag labdát passzol, stb.
Pók fogócska játék: Egy pár tanuló
megfogja egymás kezét és
megpróbálnak elkapni más tanulókat.
Akit elkapnak, az csatlakozik a
fogóhoz, és együtt próbálják elkapni a
többieket anélkül, hogy
elszakadnának.
Oda-vissza váltó: A tanulók a
teniszütővel pattogtatva vezetik a
labdát a pályán elhelyezett
kúpakadályok között. A pályát
elsőként teljesítő csapat a győztes.
A labda felfelé ütése, lefelé ütése, fel
és lefele ütése, séta közben, stb.
„Körüldözéses” játék: A tanulók egy
kört alkotnak és 1-4 között számokat
kapnak. A tanár bemond egy számot
1-4 között. Az adott számmal jelölt
tanuló elkezd a körön kívül futni. A
tanár bemond egy másik számot és a
számmal jelölt tanuló szintén elkezd
körbe futni és megpróbálja elkapni az
előtte futót. A tanárnak különböző
számot kell mondani.
A soha véget nem érő labdamenet: A
tanulók párban helyezkednek el
egymással szemben a háló két oldalán,
és labdamenetet játszanak. A legtöbb
ütést hiba nélkül végrehajtó pár a
győztes.
Üssék a labdát pattanás után, üssenek
célba, kapják el a labdát ütővel,
mielőtt visszaütik, stb.
„Madárijesztő fogócska”: A tanulók
szétoszlanak a megadott játéktéren. A
tanár a játék előtt titokban kijelöli a
fogókat. A játék kezdetekor a kijelölt
fogók megérintenek játékosokat,
akiknek meg kell állni, és madárijesztő
alakot kell felvenni. Addig maradnak
úgy, amíg a nem fogók között valaki
meg nem érinti őket újra, ami által
kiszabadulnak.

Cél hogy pontosan megtanuljon
elkapni és dobni

659. oldal

Variációk

Hogy megtanulják irányítani a labdát Bemelegítés

Hogy megtanulják irányítani a labdát Játékok,
gyakorlatok

Hogy megtanulják irányítani a labdát, Variációk
már ütővel
Labda tartás elsajátítása, fejlesztése
Bemelegítés

Labda tartás elsajátítása, fejlesztése

Játékok,
gyakorlatok

Labda tartás elsajátítása, fejlesztése

Variációk

Labda tartás megerősítése: játékosan

Bemelegítés
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A soha véget nem érő labdamenet: A
tanulók párban helyezkednek el
egymással szemben a háló két oldalán,
és labdamenetet játszanak. A legtöbb
ütést hiba nélkül végrehajtó pár a
győztes.
Pattanás előtt ütni a labdát. Felfelé
ütni röptéket akadály közbeiktatásával
vagy anélkül, folyamatosan és
célterülettel mindkét oldalon, stb.
„Pattintós” fogó játék: Minden
tanulónál van egy ütő és a húron egy
labda. A játékosok igyekeznek,
nehogy a kijelölt fogók megérintsék
őket. Akiket elkapnak, azoknak
helyben kell pattogtatni a labdát
felfelé, vagy a talajhoz.
Alsókaros szerva gép: A tanulók 10 db
alsókaros szervát ütnek egyre
távolodva a hálótól a háló túlsó
oldalán kijelölt célterületre. Aki
leghamarabb éri el az alapvonalat
hibázás nélkül az a nyertes.
A partner kézzel vagy ütőtokkal
elkapja a labdát és ezért egy pontot
kap.
A "vonal ember” játék: Minden
játékos a vonalakon áll. A titkosan
fogónak kijelölt tanuló megpróbál
annyi játékost megérinteni ahányat,
csak tud. A fogó játékos csak sétálhat
a vonalakon, míg a többiek futhatnak.
„Szerváló gép”: A tanulók 10 db fej
felett szervát ütnek egyre távolodva a
hálótól a háló túlsó oldalán kijelölt
célterületre. Aki leghamarabb éri el az
alapvonalat hibázás nélkül az a
nyertes.
Szerva ütőfogás, beállás és lendítés,
feldobás és ütés kivezetéssel, stb.
„Béka” játék: Helyezz két labdát az
oldalvonalakra (egyéni és páros)
egymás mellé. A tanuló a két labda
közé áll. Adott jelre a tanuló felkapja a
külső vonalon lévő labdát és a pálya
középvonalára helyezi, majd
visszamegy a másik labdáért és azt a
soron következő oldalvonalra rakja. A
játék addig tart, amíg mindkét labda át

660. oldal

Labda tartás megerősítése: párban

Játékok,
gyakorlatok

Labda tartás megerősítése:

Variációk

Labda ügyesség fejlesztése, köv.,
hogy megtanulják irányítani a labdát

Bemelegítés

Labda ügyesség fejlesztése, köv.,
hogy megtanulják irányítani a labdát

Játékok,
gyakorlatok

Labda ügyesség fejlesztése, köv.,
hogy megtanulják irányítani a labdát

Variációk

Labda ügyesség fejlesztése, köv.,
hogy labdamenetet
kezdeményezhessenek

Bemelegítés

Labda ügyesség fejlesztése, köv.,
hogy labdamenetet
kezdeményezhessenek

Játékok,
gyakorlatok

Labda ügyesség fejlesztése, köv.,
hogy labdamenetet
kezdeményezhessenek
Pontos ütés elsajátítása

Variációk
Bemelegítés
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nem kerül a másik oldalvonalakra.
„Mesterek”: A tanulók párokat
alkotnak. Az egyik tanuló szervál, a
másik visszaadja a szervát. Ha sikerül
egy szerva és egy fogadást véghez
vinni, kapnak egy pontot. A legtöbb
pontot elérő pár a „Mester”. A párok
szerepet cserélnek.
Szerva és fogadás: a tanulók
kombinálják a szerva és fogadást, stb.
Vonal bemondás: A tanulók a pálya
mindkét oldalán ugyanazon a vonalon
helyezkednek el. A tanár hirtelen
bemondja egy másik vonal nevét és a
tanulók mind, odarohannak. A
vonalhoz utolsónak érkező játékos
elveszít egy életet. A legkevesebb
életet elveszítő játékos a nyertes.
A Nagy Mesterek: A tanulók párokat
alkotnak. Az egyik tanuló szervál, a
másik megmondja a szerválónak hova
üsse a szervát. (tenyeres vagy fonák
fogadáshoz) visszaadja a szervát. Ha
sikerül egy szerva és egy fogadást
véghezvinni, kapnak egy pontot. A
legtöbb pontot elérő pár a „Mester”. A
párok szerepet cserélnek.
Szerva és fogadás meghatározott
területre (tenyeres, fonák fogadás),
stb.
„D’Artagnan”: Az egyik tanuló
„D’Artagnan” és az ütője a kard. A
másik tanulónál nincs ütő. A másik
tanulónak követni kell az ütő
mozgását olyan közelről amennyire
csak lehet, de ne érjen hozzá.
Speedy Gonzales játék: A tanulók
hármas csoportot alkotnak. Az egyik a
labdaadogató, a másik az ütő játékos
és a harmadik a labdát elkapó. A
pályán karikák vannak elhelyezve
különböző helyeken. Minden
csapatnak ugyanannyi labdája van. A
labdaadogatónak a karikákba kell
dobni a labdát és az ütőnek, úgy kell
ütni, hogy a háló túloldalán álló
csapattárs elkaphassa pattanás előtt.
Amelyik csapat hamarabb végez az
összes karikából történt sikeres ütéssel
az a nyertes. A tanulók szerepet

661. oldal

Szerva és fogadás elsajátítása

Játékok,
gyakorlatok

Szerva és fogadás elsajátítása
különböző variációkban
Pontos ütés elsajátítása

Variációk

Szerva és fogadás elsajátítása

Játékok,
gyakorlatok

Szerva és fogadás elsajátítása
különböző variációkban

Variációk

Bemelegítés

A labda fogadási készség fejlődése

A labda fogadási készség fejlődése

Játékok,
gyakorlatok
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cserélnek.
A tenyeres ütése az alapütésnél,
röpténél. Az egyik adogatja a labdát a
másik üti, stb.
„8-as figura” gyorslépés: 2 labdát
egymástól 1 méter távolságra kell
helyezni. A tanuló a két labda közé áll,
majd 30 másodpercig 8-as köröket
kezd leírni gyors apró lépésekkel a
labdák kerülésével.
Labdaejtő állomások játék: A tanulók
párokat alkotnak. Az egyik a
labdaadogató, a másik az ütő játékos.
A pályán karikák vannak elhelyezve
különböző helyeken. Minden
csapatnak ugyanannyi labdája van. A
labdaadogatónak a karikába kell dobni
a labdát és az ütőnek, úgy kell ütni,
hogy a háló túloldalán elhelyezett
célpontokba essen. Amelyik csapat
hamarabb végez az összes karikából
történt sikeres ütéssel az a nyertes. A
tanulók szerepet cserélnek.
A tenyeres ütése az alapütésnél,
röpténél. Az egyik adogatja a labdát a
másik üti, stb.
„Össze-vissza menés”: A tanulók a
kijelölt területen elkezdenek összevissza menni és közben kikerülik
egymást. Különböző sebességgel
(lassú és gyors), különböző
magasságban (lábujjhegyen,
guggolva)
„Vadász „játék: A tanulók hármas
csoportot alkotnak. Az egyik a labda
adogató, a másik az ütő játékos és a
harmadik a labdát elkapó. A pályán
karikák vannak elhelyezve különböző
helyeken. Minden csapatnak
ugyanannyi labdája van. A
labdaadogatónak a karikába kell dobni
a labdát és az ütőnek váltott ütésekkel
(tenyeres alap, fonák alap, tenyeres
röpte, fonák röpte) úgy kell ütni, hogy
a háló túloldalán álló csapattárs
elkaphassa pattanás előtt. Amelyik
csapat hamarabb végez az összes
karikából történt sikeres ütéssel az a
nyertes.
Jobb és baloldalon alapütésekkel,

A labda fogadási készség fejlődése

662. oldal

Variációk

Bemelegítés
Megtanuljon megállni és újra
elindulni a tanuló labdamenet közben

Ügyességi játékokkal sikerüljön
elsajátítani az ütések pontosítását

Játékok,
gyakorlatok

Megtanuljon pontosan ütni

Variációk

Tanulja meg a tanuló a labdát fogadni Bemelegítés
mindkét oldalán

Tanulja meg a tanuló a labdát fogadni Játékok,
mindkét oldalán
gyakorlatok

Tanulja meg a tanuló a labdát fogadni Variációk
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röptékkel. Egy labdaadogató és egy
ütő játékos, stb.
Kövesd a vezetőt: A tanulók 3-4 fős
csoportra oszlanak. Egyikük a vezető.
A tanulók sétálnak, futnak,
szökdelnek, ugranak, stb. követvén a
vezetőt. A tanár cseréli a vezetőket.
„Közel a hálóhoz, közel a kerítéshez”
verseny: A tanulók négyes csoportot
alkotnak. Az egyik a labdaadogató, a
másik az ütő játékos és a harmadik a
labdát hálónál elkapó, a negyedik a
labdát a kerítésnél elkapó. A
labdaadogatónak rövid és hosszú
labdákat kell adnia és az ütőnek oda
kell ütnie, ahová a labdaadogató
mondja („röviden a hálónál
elkapónak” „hosszan a kerítésnél
elkapónak”) Amelyik csapat hamarabb
végez a labdákkal az a nyertes. A
tanulók cserélik a pozíciókat.
Rövid – hosszú alapütésekkel,
röptékkel. Egy labdaadogató és egy
ütő játékos, stb.
„Betű alak” játék: A tanulók
kocognak, a tanár bemond egy betű
nevet, és a tanulók elkezdenek egy
betűalakot formázni futás közben.
„Teniszütő kosárlabda” verseny: A
tanulók párokat alkotnak, az egyik
dobja a labdát a másik üti. Adott jelre
a labdát adogató egy alacsony és egy
magas labdát dob az ütőnek, aki a háló
túloldalára egy alacsony és egy magas
labdát üt. Az a pár lesz a nyertes,
akinek a legkevesebb labdája marad a
hálóban akadva. A tanulók szerepet
cserélnek.
Magas – alacsony alapütésekkel,
röptékkel. Egy labdaadogató és egy
ütő játékos, stb.

663. oldal

mindkét oldalán
Tenyeres és fonák ütés fejlődése,
hosszú labdák megütéséhez

Bemelegítés

Tenyeres és fonák ütés fejlődése,
hosszú labdák megütéséhez

Játékok,
gyakorlatok

Tenyeres és fonák ütés fejlődése,
hosszú labdák megütéséhez

Variációk

Megtanulja az ütő előkészítés idejét

Bemelegítés

Pontosság fejlesztése

Játékok,
gyakorlatok

Pontosság fejlesztése

Variációk
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Évfolyam: 4. osztály

664. oldal

Korosztály: 9-10 év
Cél
















A jobb és baloldalra, röviden és hosszan, alacsonyan és magasan érkező labdák
megütéséhez szükséges készségek összekombinálása.
Az irányítási készség megtanítása a tanulóknak partnerrel (ellenfél) való labdamenet
közben
Az irányváltási készség megtanítása a tanulóknak a partnerrel (ellenfél) való labdamenet
közben.
A védekezési készség megtanítása a tanulóknak a megütött labda magasságának
változtatásával a fogadott labda lepattanás után, alapütéssel.
A megtanult labda kontroll készség további elmélyítése a különböző gyakorlatok
integrálásával.
A labdamenet elkezdéséhez szükséges két ütés fejlesztése.
A labdamenet elkezdéséhez és folytatásához szükséges ütések fejlesztése.
A labdamenet elkezdéséhez szükséges ütés és a röpte fejlesztése.
A páros játék bemutatása a tanulóknak, a pályán elhelyezkedő játékosok céljainak
megértésére.
A hálónál támadó pozíció elfoglalására irányuló stratégiák kifejlesztése.
Olyan helyzet teremtése, amikor is a tanulók támadást indítanak különböző labda kontroll
alapján.
A védekezési képesség kifejlesztése rövid labdák, oldalra ütött labdák és a hálót támadó
ellenfél ellen.
A fiatalokkal áttekinteni az alapvető szabályokat, amelyekkel a tapasztalataik nőnek.
Tréfás versengés a csoport minden tagja számára.

Részcél
















Különböző labdák fogadása,
Különböző labdák átadása együttműködés
Labda átadása, fogadása és együttműködés: az irány változtatása
Labda átadása, fogadása és együttműködés: a mélység változtatása
Labda átadása, fogadása és együttműködés: a magasság változtatása
Labda átadása, fogadása és együttműködés: a távolság (mélység), irány és magasság
változtatása
A labda irányítása, fogadása és együttműködés: szerva és fogadás
A labda irányítása, fogadása és együttműködés: szerva és alapütés
A labda irányítása, fogadása és együttműködés: szerva és röpte
A labda irányítása, fogadása, együttműködés és versengés: párosjáték
A labda irányítása, fogadása, együttműködés és versengés: egyéni játék
A labda irányítása, fogadása és versengés: védekezés rövid labda, oldalra ütött labda és
hálózó ellenfél ellen
Tenisz illemtan és a tenisz szabályai
Egyéni verseny
Egyéni és páros verseny
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Tananyag
„Állat mozgás”: A tanulók kocognak.
A tanár bemond egy állatnevet, és a
tanulók elkezdik az adott állat
mozgását utánozni. (gyorsan mozogni,
mint az egér, ugrani, mint egy
kenguru, stb.)
„A térfeled letakarítása”: A tanulók
négyes csoportot alkotnak. Az egyik a
labdaadogató, a másik az ütő játékos
és a harmadik a labdát hálónál elkapó,
a negyedik a labdát a kerítésnél
elkapó. A labdaadogató labdákat
adogat és az ütőnek oda kell ütnie,
ahová a labdát elkapók mondják.
(„jobb és bal, rövid és hosszú,
alacsony és magas”). Az a csapat lesz
a nyertes, aki hamarabb üti le a
labdákat. A tanulók szerepet
cserélnek.
A labda fogadási készség áttekintése:
jobb és bal, rövid és hosszú, magas és
alacsony. Egy adogató és egy ütő stb.
Az ugró: A tanulók összezárt lábakkal
állnak egy vonal mentén. A tanulók
előre, hátra, oldalra és a vonalon
átugrálnak.
„8-as figura”: A tanulók párokat
alkotnak. Az egyik egyenesen üt, a
másik kereszt irányban. A tanulók
keresztirányban futnak a következő
labda megütéséhez. A leghosszabb
labdamenetet játszó pár a nyertes. A
tanulók szerepet cserélnek.
Alapvonal ütések labdamenet,
alapütések – röpte labdamenet, röpte –
röpte labdamenet. Jobb és baloldalon,
stb.
A kígyó: A tanulók össze-vissza
futnak a pályán gyors és lassú
ritmusban. Gyors irányváltással futnak
20 másodpercig, majd lassan 60
másodpercig.
„Rágógumi” játék: A tanulókkal
párban labdamenetet játszanak. Az
egyik tanuló a pattanás után rövidet üt
a másik hosszút. A tanulók szerepet
cserélnek. A leghosszabb
labdamenetet játszó pár a nyertes.
Alapvonal ütések labdamenet,
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Követelmény

Megjegyzés

Megtanuljon a variációkkal együtt
megütni a labdát: nehezített
körülmények között

Bemelegítés

Megtanuljon a variációkkal együtt
megütni a labdát: csoportos
gyakorlatokkal

Játékok,
gyakorlatok

Megtanuljon a variációkkal együtt
megütni a labdát:

Variációk

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a
pályán is tudja magát irányítani

Bemelegítés

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a
pályán is tudja magát irányítani

Játékok,
gyakorlatok

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a
pályán is tudja magát irányítani

Variációk

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a
pályán is tudja magát irányítani

Bemelegítés

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a
pályán is tudja magát irányítani

Játékok,
gyakorlatok

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a

Variációk
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alapütések – röpte labdamenet, röpte –
röpte labdamenet, jobb és baloldalon,
stb.
Törökülős fogó játék: Az egyik
kijelölt tanuló lesz a fogó. Akit
megfog annak törökülésben kell
elhelyezkedni. Azok, akiket nem
kapott el, néhány másodpercre szintén
leülhetnek, és úgy tehetnek, mint aki
el lett kapva.
Magas-alacsony játék: A tanulók párt
alkotnak. Az egyik a hálónál a másik
az alapvonalon. Az alapvonal játékos
emelést üt, a hálónál álló játékos egy
könnyű lecsapást üt az alapvonal
játékos irányába. Amelyik pár a
leghosszabb labdamenetet tudja
játszani az a nyertes.
Alapvonal – alapvonal labdamenet.
Védekezés emeléssel, stb.
Egymásnak háttal való ütő átadás: A
tanulók párban, egymásnak háttal
helyezkednek el. Teniszütőt kell
egymásnak átadni a testük mellett,
majd egymástól egyre távolodnak és a
lábuk között, fej felett kell átadni az
ütőt, stb.
Tetszés szerinti labdamenet: A tanulók
párban labdamenetet játszanak. A
labdamenet során tetszés szerint
változtatni kell a távolságot, irányt és
magasságot. Amelyik pár a
leghosszabb labdamenetet tudja
játszani az a nyertes.
Alapvonal – alapvonal labdamenet,
alapvonal – röpte, röpte – röpte, 2-1
gyakorlat, a távolság, az irány és a
magasság változtatása az
alapütéseknél, stb.
Egymásnak háttal való labda átadás: A
tanulók párban, egymásnak háttal
helyezkednek el. Teniszlabdát kell
egymásnak átadni a testük mellett,
majd egymástól egyre távolodnak és a
lábuk között, fej felett kell átadni a
labdát, stb.
Labdamenet elkezdése: A tanulók
párokat alkotnak. Az egyik egy
meghatározott területre adogat, a
másik egy meghatározott területre üti
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pályán is tudja magát irányítani
Megtanuljon úgy mozogni, hogy a
pályán is tudjon védekezni

Bemelegítés

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a
pályán is tudjon védekezni

Játékok,
gyakorlatok

Megtanuljon úgy mozogni, hogy a
pályán is tudjon védekezni
Elsajátítsa a labda irányításának
ismeretét

Variációk

Elsajátítsa a labda irányításának
ismeretét

Játékok,
gyakorlatok

Elsajátítsa a labda irányításának
ismeretét

Variációk

Elsajátítsa a labda irányításának
ismeretét

Bemelegítés

Elsajátítsa a labda irányításának
ismeretét

Játékok,
gyakorlatok

Bemelegítés
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a fogadást. Ha a pár az előírt területre
üti a labdát, kap egy pontot. A legtöbb
pontot elérő pár a nyertes. A tanulók
cserélik a szerepeket.
Változtassák az ütések irányát,
mélységét és erejét.
„4 sarkos váltófutás”: A tanulók 4-es
csapatot alkotnak. Minden csapat
minden egyes tagja az egyik sarokból
a szomszédos sarokhoz fut úgy, hogy
megkerüli a pályát. A következő
csapattárs akkor kezdi a futást, amikor
az előző befejezi.
„Tasmánia Ördöge”: A tanulók
párokat alkotnak. Az egyik egy
meghatározott területre üti a fogadást
és elkezdenek labdamenetet játszani.
Négy alapütést elérő pár pontot kap. A
legtöbb pontot elérő pár a nyertes. A
tanulók cserélik a szerepeket.
10 pontot elsőként elérő pár a nyertes.
„Árnyék” meccs: A tanulók párban
helyezkednek el. Meccset játszanak
egymás ellen imitálva és egyes
ütéseket.
Futás és ütés: A tanulók párban
gyakorolnak. Az egyik szervát üt egy
megjelölt helyre, és a hálóhoz fut. A
másik egy gyengén ütött fogadást ad a
röptéhez és elkezdődik a labdamenet.
Egy négy ütésből álló labdamenet 1
pontot ér. A legtöbb pontot elérő pár a
nyertes.
10 pontot elsőként elérő pár a nyertes.
Forró labda: Minden egyes tanulónál
van egy labda. A játék kezdése után a
tanulók csak 2-3 másodpercig tartják a
kezükben a labdát, majd továbbadják
gurítással, dobással egy másik a
tanulónak. A másik gyorsan felkapja
és továbbadja.
„Páros Mesterek” játék: Normál páros
játék. Mindegyik csapat négy pontot
szervál egymás után. Az adogató
felváltva adogat az ellenfél mindkét
játékosnak. A négy pont lejátszása
után az adogató partnere lesz majd az
adogató, és a tanulók cserélik a
pozíciót.
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Elsajátítsa a labda irányításának
ismeretét
Elsajátítsa a labda irányításának
ismeretét

Variációk

Elsajátítsa a labda irányításának
ismeretét

Játékok,
gyakorlatok

Elsajátítsa a labda irányításának
ismeretét
Elsajátítsa a röpte alapjait

Variációk

Elsajátítsa a röpte alapjait

Játékok,
gyakorlatok

Bemelegítés

Bemelegítés

Elsajátítsa a röpte alapjait
Variációk
Megismerjék a páros játék szabályait Bemelegítés
lényegét

Megismerjék a páros játék szabályait Játékok,
lényegét
gyakorlatok
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„Négy tanuló egy labda”, tanulók
szerepei: adogató, fogadó, adogató
partnere, fogadó partnere, stb.
Állandó labdapattogtatás: A tanulók
szétszórtan helyezkednek el pályán,
mindegyiknél labda van. Elkezdik
pattogtatni, majd letérdelnek, leülnek,
lefekszenek, végül felállnak és még
mindig folyamatosan pattogtatják a
labdát. Amelyik tanuló a felállás után
is még pattogtatja a labdát az a
nyertes.
Támadás: A tanulók párban
labdamenetet játszanak. Az egyik
tanuló egy adott helyre szervál és a
fogadó visszaüti a szervát majd a
hálóhoz fut és kijátszák a pontot. A
tanulók cserélik a szerepeket.
Rövid labda és adogatás fogadás
megtámadása és röpte, stb.
Vízipóló tenisz: A tanulók 4-es
csoportokat alkotnak. Ketten
letérdelnek egy vonalra és a másik
kettő egy előttük lévő vonalra.
Mindkét pár megpróbál gólt gurítani a
másik pár között. A tanulók
mozoghatnak, de a vonalukat mindig
érinteni kell. A tanulók
akadályozhatják az ellenfél gurítását.
A legtöbb gólt elérő pár a győztes.
Break down: A tanulók párban
labdamenetet játszanak. Az egyik
tanuló egy adott helyre szervál, és a
fogadó visszaüti a szervát, és
labdamenetet játszanak. Mindkét
tanuló a hálóhoz futhat, támadhatja az
ellenfél gyengébb oldalát. A tanulók
cserélik a szerepeket.
Ellenkező sarok támadása, a háló
támadása, stb.
Távolsági dobó és elkapó verseny: A
tanulók párokat alkotnak és a párok
egymásnak dobják a labdát egyre
növekvő távolságból lepattanás nélkül.
A legnagyobb távolságot elérő pár a
győztes.
„Hold labda teniszező”: A tanulók
páronként labdamenetet játszanak. Az
egyik egy meghatározott területre
adogat, a másik visszaüti az adogatást,
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Megismerjék a páros játék szabályait Variációk
lényegét
Megismerjék a páros játék
hálójátékának részeit

Bemelegítés

Megismerjék a páros játék
hálójátékának részeit

Játékok,
gyakorlatok

Megismerjék a páros játék
hálójátékának részeit
Megismerjék a egyéni játék
szabályait lényegét

Variációk

Megismerjék az egyéni játék
szabályait lényegét

Játékok,
gyakorlatok

Megismerjék az egyéni játék
szabályait lényegét
Megismerjék az egyéni játék
szabályait lényegét

Variációk

Megismerjék az egyéni játék
szabályait lényegét

Játékok,
gyakorlatok

Bemelegítés

Bemelegítés
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és a hálóhoz fut, és labdamenetet
játszanak. Az adogató mindig emelést
üt. A tanulók cserélik a szerepeket.
Védekezés rövid labdák, oldalra ütött
labdák és erősen ütött labdák ellen,
stb.
Kocogás: A tanulók kb. 3 percig
kocognak ritmusváltással (lassú,
gyors).
Páros tenisz találós kérdésekkel: A
tanulók páros mérkőzést játszanak és
tanár minden lejátszott pont után
tenisz illemtan és tenisz szabályra
vonatkozó kérdéseket tesz fel a
csapatoknak. Helyes válasz egy újabb
pontot ér, helytelen válasz esetén az
ellenfél kap pontot.
Tenisz kérdések az illemtanra,
szabályokra, sportszerű viselkedésre
vonatkozóan, stb.
Nyújtó gyakorlatok: A tanulók
karjaikat a magasba emelik, majd a
lábujjaikhoz. Karkörzést végeznek
előre és hátra, nyakhajlítás balra és
jobbra, csukló körzés, stb.
Egyéni játék: A tanulók csapatokat
alkotnak. Versenyt rendeznek, amely
során több egyéni mérkőzést
játszanak. A csapatok játékosai által
elért győzelmi pontok összeadódnak.
Versenyszerű helyzetben:
Koncentráció, hibázás ellenőrzése,
sportszerűség, személyes
erőfeszítések, stb.
Kocogás és nyújtó gyakorlatok: A
tanulók kocognak kb. 3 percig, majd
karjaikkal előre és hátra körzést
végeznek álló helyzetben, terpeszállást
és törzshajlítást végeznek, miközben a
karok vállmagasságban vannak,
mindkét oldalra hajolnak vele,
készenléti helyzet és a bal láb
lendítése a jobb kézhez keresztbe,
(jobb láb állva marad), térdek hajlítva,
majd fordítva, jobb láb lendítése a bal
karhoz.
Egyéni és páros játék: A tanulók
csapatokat alkotnak. Versenyt
rendeznek, amely során több egyéni és
páros mérkőzést játszanak. A csapatok
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Megismerjék az egyéni játék
szabályait lényegét

Variációk

Megismerjék a játék szabályait
lényegét

Bemelegítés

Megismerjék a játék szabályait
lényegét

Játékok,
gyakorlatok

Megismerjék a játék szabályait
lényegét

Variációk

Megismerjék a versengés élményét

Bemelegítés

Megismerjék a versengés élményét

Játékok,
gyakorlatok

Megismerjék a versengés élményét

Variációk

Megismerjék a versengés élményét

Bemelegítés

Megismerjék a versengés élményét

Játékok,
gyakorlatok
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játékosai által elért győzelmi pontok
összeadódnak.
Megismerjék a versengés élményét
Versenyszerű helyzetben:
Koncentráció, hibázás eltűrése,
sportszerűség személyes erőfeszítések,
stb.
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V. Együttműködési megállapodások
V.1. Országos szövetségek
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V.2 Egyesületek
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