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Az Olasz Program célja 
 

Intézményünkben a magyarországi köznevelési rendszer részeként nagy hangsúlyt fordítunk arra, 
hogy az iskolai nevelés-oktatás általános céljainak, feladatainak megvalósítása mellett 
„művelhető, jól felhasználható talajt”, segítséget, s egyben együttműködési lehetőséget, 
biztosítsunk azon családok számára, akik valamilyen oknál fogva olasz érdekeltséggel élnek itt a 
környezetünkben.  
Ezen családok közé soroljuk azokat,  
- akik teljes egészében olasz anyanyelvűek, de átmenetileg, hosszabb vagy rövidebb ideig 

Magyarországon tartózkodnak; 
- a magyar-olasz vegyes házasságból született gyermekeket és családokat, akik számára 

egyformán fontos mindkét anyanyelv taníttatása, és az eddig megszerzett tudás megőrzése; 
- akik más, egyéb okból kifolyólag szorosan kötődnek Olaszországhoz, és éreznek 

elhivatottságot az olasz nyelv, s annak gyakorlati alkalmazása mellett. 
 
A fent felsoroltak együttesen azok a családok, akik számára mindkét nyelv fontos értéket 
képvisel, s ők azok , akik a nyelvek használatára építve elengedhetetlenül fontosnak, 
nélkülözhetetlennek tartják a kétnyelvűség mellett mindkét nemzet értékeinek, történelmének, 
elemeinek megismerését, megismertetését, elsajátíttatását, a meglévő hagyományok őrzését, 
ápolását, valamint újak teremtését, a szellemi és anyagi kulturális jellemzők beépítését a 
gyakorlati életükbe.  
 
Olasz nyelvű programunkkal segítséget kívánunk nyújtani a gyermekek személyiségének, 
önismeretének hatékony fejlesztéséhez, a tolerancia, a másság megismertetésén, annak 
elfogadásán keresztül az esélyegyenlőség jegyében az egyén, illetve a közösségek, népek, 
népcsoportok békés, hatékony egymás mellett élésének megtanulásához, alkalmazásához.  
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink érezzék a jelenben, és jövőjükre vonatkozóan is  a nyelvek 
használatán keresztül azokat az előnyöket, melyeket életük során jól alkalmazhatnak majd akár 
gazdasági, kulturális, s egyéb területeken.  
Törekszünk arra, hogy tanulóink komplex nevelésben, oktatásban részesüljenek, s ezáltal teljes 
értékű, hatékony, a közjót szolgáló felnőttekké váljanak, helyüket a későbbiekben akár 
Magyarországon, akár Olaszországban megtalálják, s ott teljes egészében helytállhassanak. 
 
Az olasz program alapvető célja természetesen az is, hogy annak sokoldalú, szerteágazó voltával 
átjárhatóságot biztosítson a családok számára a magyar, valamint az olasz iskolarendszerek 
között. A program létrehozásánál, kialakításánál igyekeztünk szem előtt tartani és beépíteni a két 
iskolarendszer közötti egyezéseket, és különbözőségeket is.  
 
Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az iskolánk programja iránti 
érdeklődés, nyitottság, ezen keresztül az ott működő csoportok és résztvevőik száma évről-évre 
növekvő tendenciát mutatnak, alátámasztva ezáltal annak létjogosultságát, folytonosságát, 
szükségességét. 
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I.1 
Az Olasz Program főbb jellemzői 

 
Az Olasz Program nyolc évfolyamra kiterjedő ütemterv. Ebben évfolyamonként maximum egy-
egy osztály működhet saját helyi tanterv alapján, amely szerves részét képezi az Újlaki Általános 
Iskola Pedagógiai Programjának. 
Az Olasz Program - céljainak megvalósításához szükséges tantárgyi rendszert, tananyagokat és 
követelményeket figyelembe véve - a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. 
(XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. 
évfolyamára”, valamint 2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. 
évfolyamára” kerettanterv felhasználásával készült helyi tanterv. 
 
 
Az Olasz Program sajátosságai 
 
Az iskola 1-4. évfolyamán az Olasz Program helyi tantervében: 
- a magyar nyelv és irodalom, matematika, etika, ének-zene, testnevelés és sport tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében tartalmazzák az oktatási miniszter által kiadott 
kerettantervekben meghatározott tananyagot és követelményeket, valamint struktúrájukban is 
teljesen megegyeznek, 

- a környezetismeret, a vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat tantárgyak tananyagai és 
követelményei teljes egészében tartalmazzák az oktatási miniszter által kiadott 
kerettantervekben meghatározott tananyagot és követelményeket kiegészítve az olasz program 
céljainak megfelelő sajátos tartalommal, 

- az informatika tantárgy tananyaga és követelménye integrált tantárgyként a magyar nyelv és 
irodalom, matematika, olasz nyelv és kultúra, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, 
életvitel és gyakorlat tantárgyakban megjelenve nagy részben tartalmazza az oktatási miniszter 
által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyagot és követelményeket, 

- az olasz nyelv és kultúra tantárgy tananyaga és követelményrendszere az olasz program 
céljainak megfelelő sajátos tartalommal rendelkezik. 

 
Az iskola 5-8. évfolyamán az Olasz Program helyi tantervében: 
- a magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, matematika, történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, etika, természetismeret, biológia-egészségtan, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, 
testnevelés és sport tantárgyak tananyagai és követelményrendszerük teljes egészében 
tartalmazzák az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyagot és 
követelményeket, valamint struktúrájukban is teljesen megegyeznek, 

- a vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat tantárgyak tananyagai és követelményei teljes 
egészében tartalmazzák az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott 
tananyagot és követelményeket kiegészítve az olasz program céljainak megfelelő sajátos 
tartalommal, 

- - az informatika tantárgy tananyaga és követelménye integrált tantárgyként a magyar nyelv és 
irodalom, matematika, olasz nyelv és kultúra, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, 
életvitel és gyakorlat tantárgyakban megjelenve nagy részben tartalmazza az oktatási miniszter 
által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyagot és követelményeket, 
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- a hon- és népismeret tantárgy tananyaga és követelménye integrált tantárgyként az ország-

ismeret tantárgyban megjelenve nagy részben tartalmazza az oktatási miniszter által kiadott 
kerettantervekben meghatározott tananyagot és követelményeket, 

- az olasz nyelv és kultúra, országismeret tantárgy tananyaga és követelménye az olasz program 
céljainak megfelelő sajátos tartalommal rendelkezik. 

 
 
Tantárgyi szerkezet és óraszámok  
 
Az éves óraszámokat a 110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelet 8. § (3) bekezdése alapján 
állapítottuk meg.  
Az egyes tantárgyak óraszámainak meghatározásakor több szempontot vettünk figyelembe. 
Elsődlegesen arra törekedtünk, hogy a rendelkezésre álló tantárgyi órakeret biztosítsa az Olasz 
Program céljainak maradéktalan megvalósulását. Másrészt fontosnak tartjuk a magyar oktatási 
rendszer sajátosságainak megtartását, valamint, hogy a programban részt vevő gyermekek 
ugyanazt a tudást szerezhessék meg mint társaik. Az órakeretek kialakításakor a lehetőségekhez 
mérten igazodtunk az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet és a NAT ajánlásaihoz is.  
 
Az alsó tagozat óraterve  
 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 
Olasz nyelv és kultúra* 4 4 4 4 
Matematika 4 4 4 4 
Etika 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 
Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
NAT 110/2012 8. § (3) alapján 2 2 2 0 
Felhasznált órakeret 27 27 27 27 
Magyar nyelvi készségfejlesztő foglalkozás** 2 2 

 
  *Az olasz nyelv és kultúra tantárgy órakeretéből 2 óra a szabadon választható tanítási órakeret - 

NAT 110/2012 8.§(3) - terhére kerül megszervezésre. 
Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. EMMI rendelete 14.§ (3) bekezdése alapján az 
Olasz Program helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 
teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, ezért az 
iskolába történő beiratkozás a szabadon választható órákon való részvétel vállalását is jelenti. 
Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. 

**Magyar nyelvi készségfejlesztő foglalkozás az egyéb foglalkozások időkeretében kerül 
megszervezésre. 

A zöld szín az olasz nyelven oktatott tárgyakat jelöli. 
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A felső tagozat óraterve  
 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 
Olasz nyelv és kultúra* 4 4 4 4 
Angol nyelv  2 2 3 3 
Matematika alap 4 4 4 4 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2 2 2 2 
Etika 1 1 1 1 
Természetismeret 2 2   
Biológia   1,5 1,5 
Fizika   1,5 1,5 
Kémia   1,5 1,5 
Földrajz    1,5 1,5 
Országismeret 2 2 1 1 
Ének-zene 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 1 1 1 1 
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 
Rendelkezésre álló órakeret  28 28 31 31 
NAT 110/2012 8. § (3) alapján  2 2 3 3 
Felhasznált órakeret  30 30 34 34 
Magyar nyelvi készségfejlesztő foglalkozás** 2 2 

 
  *Az olasz nyelv és kultúra tantárgy órakeretéből 2 óra, a matematika tantárgy órakeretéből 7-8. 

évfolyamon 1 óra a szabadon választható tanítási órakeret - NAT 110/2012 8.§(3) - terhére 
kerül megszervezésre. 
Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. EMMI rendelete 14.§ (3) bekezdése alapján az 
Olasz Program helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 
teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, ezért az 
iskolába történő beiratkozás a szabadon választható órákon való részvétel vállalását is jelenti. 
Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. 

**Magyar nyelvi készségfejlesztő foglalkozás az egyéb foglalkozások időkeretében kerül 
megszervezésre. 

A zöld szín az olasz nyelven oktatott tárgyakat jelöli. 
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I.2 
Az Olasz Program és a hagyományos oktatás 

keretében tanulók helyi tantervének kapcsolata 
 
 

Az Újlaki Általános Iskola helyi tanterv 2.A fejezetének az alábbi pontjai az Olasz Programban 
részt vevő tanulókra is teljes egészében vonatkoznak, ezért itt nem kerülnek újbóli részletezésre: 
 
 2.A I.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 
 2.A I.5 A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 
 2.A I.7 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
 2.A I.8 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 
 2.A I.10 A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 
 2.A I.11 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 2.A I.12 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 2.A I.13 Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 2.A I.14 Az otthoni ill. napköziotthonos és tanulószobás felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 
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I.3 
A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
 
 
A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei magyar nyelven tanított tantárgyak 
esetén 
A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának alapelvei megegyeznek a 
hagyományos oktatás keretében tanulók helyi tantervének bevezetőjében leírtakkal.  
 
 
A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei az olasz nyelvű tantárgyak esetén 
Az oktatási folyamat tervezése során kiemelten törekedtünk arra, hogy minden tantárgy esetében 
a magyar és az olasz tananyag egymással szinkronban legyen, ezért ennek a követelménynek az 
alapján választottunk tankönyveket. Mivel az iskola speciális igényeket szolgál ki, és a magyar 
tankönyv-piac nem kínál ehhez megfelelő tankönyvet, valamint az olasz közoktatásban 
használtak sem a mi igényeink szerint készülnek, mind alsó, mind felső tagozatban nem 
anyanyelvi, külföldi gyermekek részére készült olasz kiadású tankönyveket használunk (Alma 
Edizione). A dél-tiroli német anyanyelvű diákok számára készült tankönyvek állnak legközelebb 
a szükségleteinkhez. A közismereti tankönyvek kiválasztásának további szempontjai: 
 anyaguk a magyar tankönyvek anyagával jól integrálható legyen, 
 a könnyebb érthetőség érdekében nagy mennyiségű magyarázó ábrát tartalmazzanak 
 összhangban legyenek az olaszországi oktatási rendszer előírásaival 
A tanulók által használt tankönyveken kívül, különösen a külön tankönyvvel nem rendelkező 
tárgyak esetében olasz nyelvű kézikönyveket, kétnyelvű szótárakat, alsó tagozatban képes mesés 
könyveket stb. alkalmazunk. Különösen nagy szerep jut az informatikai eszközök használatának 
is, tanórákon illetve a diákok önálló munkájában. 
 
Az Olasz Programban jelenleg használt tankönyvek 

Könyv címe Évfolyam Tantárgy 
Raccontami 1  1 Olasz nyelv és kultúra 
Pronti… Via! 1 1 Környezetismeret 
Ambarabá 2 2 Olasz nyelv és kultúra 
Pronti… Via! 2 2 Környezetismeret 
Ambarabá 3 3 Olasz nyelv és kultúra 
Pronti…Via! 3 3 Környezetismeret 
Ambarabá 4 4 Olasz nyelv és kultúra 
Ioió sussidiario 4 4 Környezetismeret 
In bocca al lupo ragazzi! 1 5 Olasz nyelv és kultúra 
Ioió sussidiario 5 5 Országismeret 
In bocca al lupo ragazzi! 2 6 Olasz nyelv és kultúra 
Scopriamo L’Italia / Atlante per la scuola primaria 6 Országismeret 
Mosaico Italia 6 Országismeret 
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Könyv címe Évfolyam Tantárgy 
In bocca al lupo rgazzi! 3 7 Olasz nyelv és kultúra 
Scopriamo L’Italia / Atlante per la scuola primaria 7 Országismeret 
Mosaico Italia 7 Országismeret 
Mosaico Italia 8 Technika, életvitel és gyakorlat 
Magari!  8 Olasz nyelv és kultúra 

Országismeret 
Scopriamo L’Italia / Atlante per la scuola primaria 8 Országismeret 
 
 
Az olasz tankönyvek ingyenessége 
A köznevelési törvény 46.§ (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy az elsőtől a nyolcadik 
évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak 
rendelkezésre. Ezt első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott 
minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. A rászoruló tanulók a 
többi évfolyamokon, továbbra is ingyen kapják a tankönyveket, amennyiben a törvényben leírt 
egyéb feltételnek megfelelnek. 
Iskolánk az olasz programhoz használt tankönyveket ingyen, a Budapesti Olasz Iskola Egyesület 
Alapítvány segítségével tudja biztosítani a tanulók részére. 
A Budapesti Olasz Iskola Egyesület Alapítvány a lehetőségéhez mérten vállalja, hogy ne csak a 
törvényileg előírt évfolyamokon, illetve rászorultsági alapon legyenek ingyenesek az olasz 
tankönyvek, az iskola könyvtári állományát szótárakkal, olasz nyelvű irodalmi alkotásokkal és 
egyéb hasznos könyvekkel is támogatja. 
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I.4 
Az ellenőrzés, értékelés rendszere, az iskolai 

beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 
követelményei és formái 

 
Az Újlaki Általános Iskola helyi tanterv 2.A fejezetének I.6-os pontja az Olasz Programban részt 
vevő tanulókra is vonatkozik az alábbi kiegészítésekkel. 
 
A tanulók szöveges és érdemjeggyel való értékelése magyar nyelven tanított tantárgyak 
esetén: 
A magyar nyelven tanított tantárgyak értékelése megegyezik a 2.A fejezet I.6-os pontjában 
leírtakkal. 
 
A tanulók szöveges és érdemjeggyel való értékelése olasz nyelven tanított tantárgyak esetén: 
 
Alsó tagozat, szöveges értékelés 
Az első évfolyamon félévkor, év végén, a második évfolyamon félévkor a tanulók értékelő 
lapjára - a tájékoztatóba, naplóba és bizonyítványba - az egyes tantárgyakhoz a következő 
szöveges minősítés kerül: 

 
Olasz nyelv és kultúra   -kiválóan megfelelt 
     -jól megfelelt 
     -megfelelt 
     -gyenge 
 
Környezetismeret   -kiválóan megfelelt 
     -jól megfelelt 
     -megfelelt 
     -gyenge 
 
Vizuális kultúra   -kiválóan megfelelt 
     -jól megfelelt 
     -megfelelt 
     -gyenge 
 
Technika, életvitel és gyakorlat  -kiválóan megfelelt 
     -jól megfelelt 
     -megfelelt 
     -gyenge 
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A tantárgyak szöveges értékelésének szempontjai a következők: 
 
1. osztály 

OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA 

KIVÁLÓAN 
MEGFELELT 

Szövegértése biztos, kérdésekre válaszol, képekről mondatokat képes mondani. 
Verstanulása kiváló, pontos és kifejező. 
Beszéde megfelelő, hangképzése tiszta. 

JÓL 
MEGFELELT 

Szövegértése néha bizonytalan, esetenként segítségre szorul, képekről segítő 
kérdésekkel mondatokat képes mondani. 
Verstanulása és előadása jó. 
Beszéde általában megfelelő. 

MEGFELELT 

Szövegértése bizonytalan. 
Verstanulása és előadása megfelelő. 
Képekről segítő kérdésekkel sem képes mondatokat mondani, csupán szavakat.  
Beszéde általában bizonytalan. 

GYENGE 

Nem érti a szöveget. 
Nehezen tanulja a verseket, elmondani nem tudja. 
Képekről segítő kérdésekkel sem képes mondatokat mondani, szavakat is csak 
ismétléssel. 
Beszéde általában gyenge. 

 
 

Az a tanuló, aki a gyenge minősítést sem éri el, felzárkóztatásra illetve egyéni 
fejlesztésre szorul. 

 



 

 10  

 
2. osztály 

OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA 

KIVÁLÓAN 
MEGFELELT 

Olvasása folyamatos, kifejező, biztos, hangsúlyos. Ügyel a mondatvégi 
írásjelekre. Tempója megfelelő. 
Szövegértése biztos, önálló olvasásra képes. 
Verstanulása jó, versmondása kifejező, hangsúlyos. 
Beszéde, szókincse megfelelő. 
Tollbamondása, másolása hibátlan, illetve kevés hibával dolgozik. 
Írástempója jó. 
Külalakja rendezett, tetszetős. 

JÓL 
MEGFELELT 

Olvasása kifejező, szavankénti, a mondatvégi írásjeleket igyekszik figyelembe 
venni. 
Szövegértése megfelelő, kis segítséggel megértő olvasásra képes. 
Verstanulása megfelelő, versmondása jó. 
Beszéde, hangképzése tiszta, hangereje megfelelő, szókincse megfelelő. 
Írása rendezett, külalakja tetszetős. 
Betűalakítása szabályos, kevés hibával másol. 
Tollbamondásában kevés a hiba. Írástempója megfelelő. 

MEGFELELT 

Olvasása szótagoló, akadozó, tempója lassú. 
Szövegértése bizonytalan, megértő olvasásra csak sok segítséggel képes. 
Verstanulása nehézkes, versmondása hangsúlytalan. 
Beszéde, hangképzése tiszta, hangereje megfelelő, szókincse szegényes. 
Írása változó, rendetlen, betűalakítása szabálytalan. Sok hibával másol. 
Tollbamondásában sok a hiba. Írástempója lassú. 

GYENGE 

Olvasása akadozó, szótagoló, betűző, betűtévesztő. Tempója nagyon lassú. 
Szövegértése bizonytalan, megértő olvasásra alig képes. 
Verstanulása nehéz. 
Tartalomelmondása sok segítséggel történik. 
Írása változó, rendetlen, betűalakítása szabálytalan.  
Tollbamondásnál, másolásnál sok hibát ejt. 

 Az a tanuló, aki a gyenge minősítést sem éri el, felzárkóztatásra illetve egyéni 
fejlesztésre szorul. 
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1-2. osztály 

KÖRNYEZETISMERET 

KIVÁLÓAN 
MEGFELELT 

Tájékozottsága a tananyagban kiváló, hozzáállása: érdeklődő. 
Szóbeli közlése: önállóan, témák szerint szavakban, akár mondatokat is alkot. 
Szókincse gazdag, ismeretei széleskörűek. Megfigyelései pontosak. 

JÓL 
MEGFELELT 

Tájékozottsága a tananyagban megfelelő, hozzáállása: átlagos. 
Szóbeli közlése: kis segítséggel témák szerint szavakat idéz 
Szókincse átlagos, ismeretei átlagosak. Megfigyelései irányítással pontosak. 

MEGFELELT 
Tájékozottsága a tananyagban ingadozó, hozzáállása: változó. 
Szóbeli közlése: segítséggel szavakban. 
Szókincse átlagos, ismeretei hiányosak. Megfigyelései irányítással is pontatlanok. 

GYENGE 

Tájékozottsága a tananyagban gyenge, hozzáállása: érdektelen. 
Szóbeli közlése: ritkán nyilatkozik meg. 
Szókincse csekély, ismeretei erősen hiányosak. Megfigyelései mindig 
pontatlanok. 

 Az a tanuló, aki a gyenge minősítést sem éri el, felzárkóztatásra illetve egyéni 
fejlesztésre szorul. 
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1-2. osztály 
VIZUÁLIS KULTÚRA 

KIVÁLÓAN 
MEGFELELT 

Térhasználat: magabiztos. 
Vonalvezetése: biztos. 
Kreativitása: kreatív, tele van ötlettel. 
Színvilága: gazdag, ragyogó. 
Eszközhasználata: helyes. 
Munkavégzése: gondos, önálló, kitartó. 
Munkadarabjai: tiszták, pontosak, tetszetősek.  
Felszerelése: mindig hiánytalanul rendelkezésre áll, aktív gyűjtőmunkát végez. 
Teljes mértékben megérti az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

JÓL 
MEGFELELT 

Térhasználat: kiegyensúlyozott, jó. 
Vonalvezetése: lendületes, jó. 
Kreativitása: inkább az utasításokat követi. 
Színvilága: változatos. 
Eszközhasználat: jó. 
Munkavégzése: gondos, kis segítséget igényel. 
Munkadarabjai: tiszták, pontosak, kevésbé tetszetősek . 
Felszerelése: 1-2 esetben hiányos, gyűjtőmunkát sokszor végez. 
Jól megéri az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

MEGFELELT 

Térhasználat: bizonytalan. 
Vonalvezetése: megfelelő. 
Kreativitása: kevés önálló ötlete van. 
Színvilága: egyhangú. 
Eszközhasználat: bizonytalan. 
Munkavégzése: elnagyolt, segítséget igényel. 
Munkadarabjai: pontatlanok, kissé maszatosak, nem tetszetősek. 
Felszerelése: gyakran hiányos, gyűjtőmunkát ritkán végez. 
Nehezen érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

GYENGE 

Térhasználat: gyenge. 
Vonalvezetése: félénk. 
Kreativitása: gyenge. 
Színvilága: egyhangú. 
Eszközhasználat: helytelen. 
Munkavégzése: felületes, sok segítséget igényel, munkái nagyon pontatlanok. 
Munkadarabjai: maszatosak, rendetlenek. 
Felszerelése: rendszeresen hiányos, gyűjtőmunkát egyáltalán nem végez. 
Nem vagy alig érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 
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1-2.osztály 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

KIVÁLÓAN 
MEGFELELT 

Tájékozottsága: kiváló. Hozzáállása: érdeklődő valamennyi téma iránt. 
Munkavégzése: önálló, kreatív. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
Felszerelése: mindig hiánytalanul rendelkezésre áll, aktív gyűjtőmunkát végez. 
Eszközhasználata: helyes. 
Teljes mértékben megérti az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

JÓL 
MEGFELELT 

Tájékozottsága: jó. Hozzáállása: átlagos, egyes témáknál aktív. 
Munkavégzése: jó, segítséggel kreatív. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
Felszerelése: 1-2 esetben hiányos, gyakran végez gyűjtőmunkát. 
Eszközhasználata: jó. 
Jól megéri az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

MEGFELELT 

Tájékozottsága: megfelelő. Hozzáállása: változó. 
Munkavégzése: eszközhasználata bizonytalan. 
Munkája: rendezetlen, pontatlan, kevés önálló ötlettel rendelkezik. 
Felszerelése: gyakran hiányos, gyűjtőmunkát csak kérésre végez. 
Eszközhasználata: megfelelő. 
Nehezen érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

GYENGE 

Tájékozottsága: gyenge. Hozzáállása: passzív, inaktív. 
Munkavégzése: kizárólag segítséggel képes dolgozni. 
Munkája: pontatlan, aránytalan, egyhangú. 
Felszerelése: rendszeresen hiányos, gyűjtőmunkát egyáltalán nem végez. 
Eszközhasználata: bizonytalan. 
Nem vagy alig érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

 
 
Alsó tagozat, érdemjeggyel történő értékelés 
 
A 2. évfolyam végétől a 4. évfolyam végéig a hagyományos osztályzási módszert használjuk, 
azaz a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 
értékeljük, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. Az ismert ötfokozatú skálát 
alkalmazzuk. 
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A tantárgyak érdemjeggyel történő értékelésének szempontjai a következők: 
 
2. osztály 

OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA 

JELES 
 ( 5 ) 

Olvasása folyamatos, kifejező, biztos, hangsúlyos. Ügyel a mondatvégi 
írásjelekre. Tempója megfelelő. 
Szövegértése biztos, önálló olvasásra képes. 
Verstanulása jó, versmondása kifejező, hangsúlyos. 
Beszéde, szókincse megfelelő.  
Tartalomelmondása lényeglátó, nem igényel segítséget. 
Tanult nyelvtant alkalmazza a beszédben. 
Tollbamondása, másolása hibátlan, illetve alig hibázik. 
Írástempója jó. Külalakja rendezett, tetszetős. 

JÓ 
( 4 ) 

Olvasása kifejező, szavankénti, a mondatvégi írásjeleket igyekszik figyelembe 
venni. 
Szövegértése megfelelő, kis segítséggel megértő olvasásra képes. 
Verstanulása megfelelő, versmondása jó. 
Beszéde, hangképzése tiszta, hangereje megfelelő, szókincse megfelelő.  
Önálló tartalomelmondásra kis segítséggel képes. 
Tanult nyelvtant kevés hibával alkalmazza. 
Írása rendezett, külalakja tetszetős. 
Betűalakítása szabályos, kevés hibával másol. 
Tollbamondásában kevés a hiba. Írástempója megfelelő.  

KÖZEPES 
( 3 ) 

Olvasása szótagoló, akadozó, tempója lassú. 
Szövegértése bizonytalan, megértő olvasásra csak sok segítséggel képes. 
Verstanulása nehézkes, versmondása hangsúlytalan. 
Beszéde, hangképzése tiszta, hangereje megfelelő, szókincse szegényes.  
Tartalomelmondása akadozó. 
A nyelvtani anyag alkalmazásában bizonytalan. 
Írása változó, rendetlen, betűalakítása szabálytalan. Sok hibával másol. 
Tollbamondásában sok a hiba. Írástempója lassú. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Olvasása akadozó, szótagoló, betűző, betűtévesztő. Tempója nagyon lassú. 
Szövegértése bizonytalan, megértő olvasásra alig képes. 
Verstanulása nehéz. 
Tartalomelmondása sok segítséggel történik. 
A nyelvtani anyag ismerete és alkalmazása gyenge 
Írása rendetlen, betűalakítása szabálytalan, sok hibával másol. 
Tollbamondáskor nem képes leírni a szöveget, írástempója lassú. 

ELÉGTELEN 
( 1 ) 

Az a tanuló, aki az elégséges minősítést sem éri el. 
Olvasása bizonytalan, betűző, tempója nagyon lassú. 
Megértő olvasásra, verstanulásra képtelen. 
Tartalomelmondásra segítséggel sem képes.  
A tanult nyelvtant nem tudja alkalmazni. 
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2. osztály 
KÖRNYEZETISMERET 

JELES 
 ( 5 ) 

Tájékozottsága a tananyagban kiváló, hozzáállása: érdeklődő. 
Szóbeli közlése: önállóan, összefüggő mondatokban beszél. 
Szókincse gazdag, ismeretei széleskörűek. Megfigyelései pontosak. 
A gyűjtési feladatokban rendszeresen és aktívan részt vesz. 

JÓ 
( 4 ) 

Tájékozottsága a tananyagban megfelelő, hozzáállása: átlagos. 
Szóbeli közlése: kis segítséggel mondatokban történik. 
Szókincse átlagos, ismeretei átlagosak. Megfigyelései irányítással pontosak. 
A gyűjtési feladatokban általában részt vesz. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Tájékozottsága a tananyagban ingadozó, hozzáállása: változó. 
Szóbeli közlése: segítséggel szavakban, ritkán mondatokban történik. 
Szókincse átlagos, ismeretei hiányosak. Megfigyelései irányítással is pontatlanok. 
A gyűjtési feladatokban ritkán vesz részt. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Tájékozottsága a tananyagban gyenge, hozzáállása: érdektelen. 
Szóbeli közlése: ritkán nyilatkozik meg. 
Szókincse csekély, ismeretei erősen hiányosak. Megfigyelései mindig 
pontatlanok. A gyűjtési feladatokban nem vesz részt. 

ELÉGTELEN 
( 1 ) 

Az a tanuló, aki az elégséges minősítést sem éri el. 
Tájékozottsága a tananyagban nem megfelelő, egyáltalán nem mutat érdeklődést. 
Megfigyelést és gyűjtési feladatokat nem végez. 
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2. osztály 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

JELES 
 ( 5 ) 

Térkihasználása: maximálisan használja. 
Kreativitása: kreatív, tele van ötlettel. 
Színvilága: gazdag, színes. 
Eszközhasználata: helyes. 
Munkavégzése: gondos, önálló, kitartó. 
Munkadarabjai: tiszták, pontosak, tetszetősek.  
Felszerelése: mindig hiánytalanul rendelkezésre áll, aktív gyűjtőmunkát végez. 
Teljes mértékben megérti az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

JÓ 
( 4 ) 

Térkihasználása: kiegyensúlyozott, jó. 
Kreativitása: inkább az utasításokat követi. 
Színvilága: változatos. 
Eszközhasználat: jó. 
Munkavégzése: gondos, kis segítséget igényel. 
Munkadarabjai: tiszták, pontosak, kevésbé tetszetősek.  
Felszerelése: 1-2 esetben hiányos, gyűjtőmunkát sokszor végez. 
Jól megéri az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Térkihasználása: aránytalan. 
Kreativitása: kevés önálló ötlete van. 
Színvilága: egyhangú. 
Eszközhasználat: bizonytalan. 
Munkavégzése: elnagyolt, segítséget igényel. 
Munkadarabjai: pontatlanok, kissé maszatosak, nem tetszetősek. 
Felszerelése: gyakran hiányos, gyűjtőmunkát ritkán végez. 
Nehezen érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Térkihasználása: gyenge. 
Kreativitása: gyenge. 
Színvilága: egyhangú. 
Eszközhasználat: helytelen. 
Munkavégzése: felületes, sok segítséget igényel, munkái nagyon pontatlanok. 
Munkadarabjai: maszatosak, rendetlenek. 
Felszerelése: rendszeresen hiányos, gyűjtőmunkát egyáltalán nem végez. 
Nem vagy alig érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 
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2. osztály 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

JELES 
 ( 5 ) 

Tájékozottsága, anyagismerete: kiváló. Munkavégzése: önálló, kreatív. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
Felszerelése: mindig hiánytalanul rendelkezésre áll, aktív gyűjtőmunkát végez. 
Teljes mértékben megérti az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

JÓ 
( 4 ) 

Tájékozottsága, anyagismerete: jó. Munkavégzése: jó, segítséggel kreatív. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
Felszerelése: 1-2 esetben hiányos, gyakran végez gyűjtőmunkát. 
Jól megéri az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Tájékozottsága, anyagismerete: megfelelő.  
Munkavégzése: eszközhasználata bizonytalan. 
Munkája: rendezetlen, pontatlan, kevés önálló ötlettel rendelkezik. 
Felszerelése: gyakran hiányos, gyűjtőmunkát csak kérésre végez. 
Nehezen érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Tájékozottsága, anyagismerete: gyenge.  
Munkavégzése: kizárólag segítséggel képes dolgozni. 
Munkája: pontatlan, aránytalan, egyhangú. 
Felszerelése: rendszeresen hiányos, gyűjtőmunkát egyáltalán nem végez. 
Nem vagy alig érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 
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3. osztály 
 OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA 

JELES 
 ( 5 ) 

Olvasása folyamatos, kifejező, biztos, hangsúlyos. Ügyel a mondatvégi 
írásjelekre. Tempója megfelelő. 
Szövegértése biztos, önálló olvasásra képes. A tankönyvi szövegeknek megfelelő 
nehézségű olvasmányok tartalmát néma olvasás útján megérteni. Képes a 
tartalomra irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat megoldani. 
Verstanulása jó, versmondása kifejező, hangsúlyos. 
Beszéde, szókincse megfelelő. Tanult nyelvtant alkalmazza a beszédben. 
Tollbamondása, másolása hibátlan, illetve kevés hibával dolgozik. 
Külalakja rendezett, írásképe tetszetős, írástempója jó. 
A nyelvtani anyag ismerete és alkalmazása biztos. 

JÓ 
( 4 ) 

Olvasása kifejező, szavankénti, a mondatvégi írásjeleket igyekszik figyelembe 
venni. 
Szövegértése megfelelő, kis segítséggel megértő olvasásra képes. Megérti a 
tartalomra irányuló kérdéseket és azokat segítséggel meg tudja válaszolni. 
Verstanulása megfelelő, versmondása jó. 
Beszéde, hangképzése tiszta, hangereje megfelelő, szókincse megfelelő.  
Írása rendezett, külalakja tetszetős. 
Betűalakítása szabályos, kevés hibával másol. 
Tollbamondásában kevés a hiba. Írástempója megfelelő. 
A nyelvtani anyag ismerete és alkalmazása jó. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Olvasása szótagoló, akadozó, tempója lassú. 
Szövegértése bizonytalan, megértő olvasásra csak sok segítséggel képes. Nehezen 
érti meg a tartalomra irányuló kérdéseket, azokat csak nehézséggel tudja 
megválaszolni. 
Írása változó, rendetlen, betűalakítása szabálytalan. Sok hibával másol. 
Tollbamondásában sok a hiba. Írástempója lassú. 
A nyelvtani anyag ismerete közepes, bizonytalan, alkalmazása átlagos.  

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Olvasása akadozó, szótagoló, betűző, betűtévesztő. Tempója nagyon lassú. 
Szövegértése bizonytalan, megértő olvasásra alig képes. 
Verstanulása nehéz. 
Tartalomelmondása sok segítséggel történik. A tartalomra irányuló kérdéseket 
nem érti, megválaszolni nem tudja. 
Írása rendetlen, betűalakítása szabálytalan, sok hibával másol. 
Tollbamondáskor nem képes leírni a szöveget, írástempója lassú. 
A nyelvtani anyag ismerete és alkalmazása gyenge. 

ELÉGTELEN 
( 1 ) 

Az a tanuló, aki az elégséges minősítést sem éri el. 
Olvasása bizonytalan, betűző, mást olvas, tempója nagyon lassú. 
Megértő olvasásra, verstanulásra képtelen. 
Tartalomelmondásra segítséggel sem képes. Beszéde halk, hangképzése hibás. 
A nyelvtani anyagot nem ismeri, a szabályokat nem képes alkalmazni. 
Tollbamondásnál és másolásnál is nagyon sok hibát vét. 
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3. osztály 
KÖRNYEZETISMERET 

JELES 
 ( 5 ) 

Tájékozottsága a tananyagban kiváló, hozzáállása: érdeklődő. 
Szóbeli közlése: önállóan, összefüggő mondatokban beszél. 
Szókincse gazdag, ismeretei széleskörűek. Megfigyelései pontosak. 
A gyűjtési feladatokban rendszeresen és aktívan részt vesz. 

JÓ 
( 4 ) 

Tájékozottsága a tananyagban megfelelő, hozzáállása: átlagos. 
Szóbeli közlése: kis segítséggel mondatokban történik. 
Szókincse átlagos, ismeretei átlagosak. Megfigyelései irányítással pontosak. 
A gyűjtési feladatokban általában részt vesz. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Tájékozottsága a tananyagban ingadozó, hozzáállása: változó. 
Szóbeli közlése: segítséggel szavakban, ritkán mondatokban történik. 
Szókincse átlagos, ismeretei hiányosak. Megfigyelései irányítással is pontatlanok. 
A gyűjtési feladatokban ritkán vesz részt. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Tájékozottsága a tananyagban gyenge, hozzáállása: érdektelen. 
Szóbeli közlése: ritkán nyilatkozik meg. 
Szókincse csekély, ismeretei erősen hiányosak. Megfigyelései mindig 
pontatlanok. 
A gyűjtési feladatokban nem vesz részt. 

ELÉGTELEN 
( 1 ) 

Az a tanuló, aki az elégséges minősítést sem éri el. 
Tájékozottsága a tananyagban nem megfelelő, egyáltalán nem mutat érdeklődést. 
Megfigyelést és gyűjtési feladatokat nem végez. 

 
3. osztály 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

JELES 
 ( 5 ) 

Térhasználat: magabiztos. 
Vonalhasználat: kiváló. 
Színvilága: gazdag, ragyogó. 
Felszerelése: mindig hiánytalanul rendelkezésre áll, aktív gyűjtőmunkát végez. 
Teljes mértékben megérti az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

JÓ 
( 4 ) 

Térhasználat: kiegyensúlyozott, jó. 
Vonalhasználat: lendületes, jó. 
Színvilága: változatos. 
Felszerelése: 1-2 esetben hiányos, gyűjtőmunkát sokszor végez. 
Jól megéri az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Térhasználat: félszeg. 
Vonalhasználat: megfelelő. 
Színvilága: egyhangú. 
Felszerelése: gyakran hiányos, gyűjtőmunkát ritkán végez. 
Nehezen érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Térhasználat: gyenge. 
Vonalhasználat: félénk. 
Színvilága: egyhangú. 
Felszerelése: rendszeresen hiányos, gyűjtőmunkát egyáltalán nem végez. 
Nem vagy alig érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 
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3. osztály 
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

JELES 
 ( 5 ) 

Tájékozottsága: kiváló. Hozzáállása: érdeklődő valamennyi téma iránt. 
Munkavégzése: önálló, kreatív. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
Felszerelése: mindig hiánytalanul rendelkezésre áll, aktív gyűjtőmunkát végez. 
Teljes mértékben megérti az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

JÓ 
( 4 ) 

Tájékozottsága: jó. Hozzáállása: átlagos, egyes témáknál aktív. 
Munkavégzése: jó, segítséggel kreatív. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
Felszerelése: 1-2 esetben hiányos, gyakran végez gyűjtőmunkát. 
Jól megéri az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Tájékozottsága: megfelelő. Hozzáállása: változó. 
Munkavégzése: eszközhasználata bizonytalan. 
Munkája: rendezetlen, pontatlan, kevés önálló ötlet. 
Felszerelése: gyakran hiányos, gyűjtőmunkát csak kérésre végez. 
Nehezen érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Tájékozottsága: gyenge. Hozzáállása: passzív, inaktív. 
Munkavégzése: kizárólag segítséggel képes dolgozni. 
Munkája: pontatlan, aránytalan, egyhangú. 
Felszerelése: rendszeresen hiányos, gyűjtőmunkát egyáltalán nem végez. 
Nem vagy alig érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 
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4. osztály 
 OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA 

JELES 
 ( 5 ) 

Olvasása folyamatos, kifejező, biztos, hangsúlyos. Ügyel a mondatvégi írásjelekre. 
Tempója megfelelő. 
Szövegértése biztos, önálló olvasásra képes. A tankönyvi szövegeknek megfelelő 
nehézségű olvasmányok tartalmát néma olvasás útján megérteni. Képes a tartalomra 
irányuló kérdéseket megválaszolni, egyszerű feladatokat megoldani. 
Verstanulása jó, versmondása kifejező, hangsúlyos. 
Beszéde, szókincse megfelelő. 
Tollbamondása, másolása hibátlan, illetve kevés hibával dolgozik. 
Egyéni írásmódja tetszetős, külalakja rendezett, tiszta, írástempója jó. 
A nyelvtani anyag ismerete és alkalmazása biztos. 
Élethelyzeteket modellező szerepjátékokban különféle magatartásformák 
megidézésére képes. Dramatikus játékokban együttműködő a társaival. 

JÓ 
( 4 ) 

Olvasása kifejező, folyamatos, a mondatvégi írásjeleket általában jól érzékelteti. 
Szövegértése jó, kis segítséggel megértő olvasásra képes. Megérti a  tartalomra 
irányuló kérdéseket és azokat segítséggel meg tudja válaszolni. 
Verstanulása megfelelő, versmondása jó. 
Beszéde, hangképzése tiszta, hangereje megfelelő, szókincse megfelelő. 
Egyéni írásmódja jó, külalakja tetszetős, rendezett, tiszta, tempója jó. 
Tollbamondásában kevés a hiba. A nyelvtani anyag ismerete és alkalmazása jó. 
Élethelyzeteket modellező szerepjátékokban különféle magatartásformák 
megidézésére segítséggel képes. Dramatikus játékokban együttműködő a társaival. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Olvasása egyhangú, többször bizonytalan, tempója lassú. Szókapcsolatokat olvas. 
Szövegértése bizonytalan, megértő olvasásra csak sok segítséggel képes. Nehezen érti 
meg a tartalomra irányuló kérdéseket, azokat csak nehézséggel tudja megválaszolni. 
A verseket nehezen tanulja, versmondása bizonytalan, egyhangú. 
Írása változó, rendetlen, betűalakítása szabálytalan. Sok hibával másol. 
Tollbamondásában, másolásában sok a hiba. Írása változó, külalakja nem mindig 
tetszetős. A nyelvtani anyag alkalmazásában bizonytalan. 
Élethelyzeteket modellező szerepjátékokban különféle magatartásformák 
megidézésére alig képes. Dramatikus játékokban alig együttműködő a társaival. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Olvasása egyhangú, akadozó, bizonytalan, lassú. Egyszerűbb szószerkezetekben  
olvas, sokat téveszt. Tempója nagyon lassú. 
Szövegértése bizonytalan, megértő olvasásra alig képes. Verstanulása nehéz. 
Tartalomelmondása sok segítséggel történik. A tartalomra irányuló kérdéseket nem 
érti, megválaszolni nem tudja. 
Írása rendetlen, külalakja áttekinthetetlen, sok hibával másol. 
Tollbamondásnál és másolásnál is nagyon sok hibát vét. 
A nyelvtani anyag ismerete és alkalmazása gyenge.  
Élethelyzeteket modellező szerepjátékokban különféle magatartásformák 
megidézésére nem vagy alig képes. Dramatikus játékokban nem vagy alig 
együttműködő a társaival 

ELÉGTELEN 
( 1 ) 

Az a tanuló, aki az elégséges minősítést sem éri el. 
Olvasása bizonytalan, betűző, mást olvas, tempója nagyon lassú. 
Megértő olvasásra, verstanulásra képtelen. Tartalomelmondásra segítséggel sem 
képes. A nyelvtani anyag ismerete és alkalmazása nem elégséges. 
Tollbamondáskor nem képes leírni a szöveget, írástempója nagyon lassú 
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4.osztály 
KÖRNYEZETISMERET 

JELES 
 ( 5 ) 

Tájékozottsága a tananyagban kiváló, nyitott, érdeklődő. 
Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága kiváló. 
Szóbeli közlése: önállóan, összefüggő mondatokban beszél. 
Szókincse gazdag, ismeretei széleskörűek. Megfigyelései pontosak. 
A gyűjtési feladatokban rendszeresen és aktívan részt vesz. 

JÓ 
( 4 ) 

Tájékozottsága a tananyagban megfelelő, hozzáállása: átlagos. 
Szóbeli közlése: kis segítséggel mondatokban történik. 
Szókincse átlagos, ismeretei átlagosak. Megfigyelései irányítással pontosak. 
A gyűjtési feladatokban általában részt vesz. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Tájékozottsága a tananyagban ingadozó, hozzáállása: változó. 
Szóbeli közlése: segítséggel szavakban, ritkán mondatokban történik. 
Szókincse átlagos, ismeretei hiányosak. Megfigyelései irányítással is pontatlanok. 
A gyűjtési feladatokban ritkán vesz részt. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Tájékozottsága a tananyagban gyenge, hozzáállása: érdektelen. 
Szóbeli közlése: ritkán nyilatkozik meg. 
Szókincse csekély, ismeretei erősen hiányosak, bizonytalan. Megfigyelései 
mindig pontatlanok. 
A gyűjtési feladatokban nem vesz részt. 

ELÉGTELEN 
( 1 ) 

Az a tanuló, aki az elégséges minősítést sem éri el. 
Tájékozottsága a tananyagban nem megfelelő, egyáltalán nem mutat érdeklődést. 
Megfigyelést és gyűjtési feladatokat nem végez. 
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4. osztály 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

JELES 
 ( 5 ) 

Térhasználat: magabiztos. 
Vonalhasználat: kiváló. 
Fantáziája színes. 
Színvilága: gazdag, ragyogó. 
A végzett munka minősége kiváló. Munkavégzése önálló. 
Felszerelése: mindig hiánytalanul rendelkezésre áll, aktív gyűjtőmunkát végez. 
Teljes mértékben megérti az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

JÓ 
( 4 ) 

Térhasználat: kiegyensúlyozott, jó. 
Vonalhasználat: lendületes, jó. 
Színvilága: változatos. 
A végzett munka minősége jó. Munkavégzéskor kis segítséget igényel. 
Felszerelése: 1-2 esetben hiányos, gyűjtőmunkát  sokszor végez. 
Jól megéri az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Térhasználat: félszeg. 
Vonalhasználat: megfelelő. 
Színvilága: egyhangú. 
A végzett munka minősége megfelelő. Munkavégzéskor több segítséget igényel. 
Felszerelése: gyakran hiányos, gyűjtőmunkát  ritkán végez. 
Nehezen érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Térhasználat: gyenge. 
Vonalhasználat: félénk. 
Színvilága: egyhangú. 
A végzett munka minősége gyenge. 
Önállóan nem képes dolgozni. 
Felszerelése: rendszeresen hiányos, gyűjtőmunkát egyáltalán nem végez. 
Nem vagy alig érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

 



 

 24  

 
4. osztály 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

JELES 
 ( 5 ) 

Tájékozottsága: kiváló. Hozzáállása: érdeklődő valamennyi téma iránt. 
Munkavégzése: önálló, kreatív. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
A végzett munka minősége kiváló. 
Felszerelése: mindig hiánytalanul rendelkezésre áll, aktív gyűjtőmunkát végez. 
Teljes mértékben megérti az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

JÓ 
( 4 ) 

Tájékozottsága: jó. Hozzáállása: átlagos, egyes témáknál aktív. 
Munkavégzése: jó, segítséggel kreatív. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
A végzett munka minősége jó. 
Felszerelése: 1-2 esetben hiányos, gyakran végez gyűjtőmunkát. 
Jól megéri az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Tájékozottsága: megfelelő. Hozzáállása: változó. 
Munkavégzése: eszközhasználata bizonytalan, több segítséget igényel. 
Munkája: rendezetlen, pontatlan, kevés önálló ötlet. 
A végzett munka minősége megfelelő. 
Felszerelése: gyakran hiányos, gyűjtőmunkát csak kérésre végez. 
Nehezen érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Tájékozottsága: gyenge. Hozzáállása: passzív, inaktív. 
Munkavégzése: kizárólag segítséggel képes dolgozni. 
Munkája: pontatlan, aránytalan, egyhangú. 
A végzett munka minősége gyenge. 
Felszerelése: rendszeresen hiányos, gyűjtőmunkát egyáltalán nem végez. 
Nem vagy alig érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 
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Felső tagozat 
 
Az 5-8. évfolyamon a hagyományos osztályzási módszert használjuk, azaz a tanuló 
teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, félévkor és 
a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. Az ismert ötfokozatú skálát alkalmazzuk: 
 
A tantárgyak érdemjeggyel történő értékelésének szempontjai a következők: 
 
5-8.osztály 

OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA / ORSZÁGISMERET 

JELES 
 ( 5 ) 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz; 
Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes; 
Pontosan, szabatosan fogalmaz, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt; 
Minden téma iránt érdeklődő a hozzáállása; 
Munkavégzése önálló, kreatív, eszközhasználata kiváló; 
Megfigyelései pontosak. 

JÓ 
( 4 ) 

A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés, jelentéktelen hibával 
tesz eleget; 
Tudja a tananyagot, de apró bizonytalanságai vannak, 
Kisebb hibákat vét; 
Hozzáállása átlagos, egyes témáknál aktív; 
Munkavégzése jó, segítséggel kreatív, eszközhasználata megfelelő. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

A tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget; 
Több esetben nevelői segítségre, javításra, kiegészítésre szorul; 
Ismeretei felszínesek; 
Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni; 
Segítséggel képes megoldani szóbeli/írásbeli feladatát; 
Munkavégzése változó, eszközhasználata bizonytalan; 
Munkája rendezetlen, pontatlan, kevés önálló ötlettel rendelkezik. 
 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

A tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget; 
Rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal; 
Túlnyomórészt egyszavas válaszokat ad; 
Fogalmakat nem ért; 
Képtelen önálló feladatvégzésre, kizárólag segítséggel képes dolgozni; 
Hozzáállása passzív, inaktív; 
Munkája pontatlan, hiányos. 

ELÉGTELEN 
( 1 ) 

A tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni; 
A továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal sem 
rendelkezik. 
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5-8.osztály 

VIZUÁLIS KULTÚRA / TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

JELES 
 

 ( 5 ) 

Tájékozottsága: kiváló.  
Hozzáállása: érdeklődő valamennyi téma iránt. 
Munkavégzése: önálló, kreatív. 
Eszközhasználata: kiváló. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
A végzett munka minősége kiváló. 
Felszerelése: mindig hiánytalanul rendelkezésre áll, aktív gyűjtőmunkát végez. 
Teljes mértékben megérti az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

JÓ 
( 4 ) 

Tájékozottsága: jó.  
Hozzáállása: átlagos, egyes témáknál aktív. 
Munkavégzése: jó, segítséggel kreatív. 
Eszközhasználata: jó. 
Munkája: tetszetős, pontos, tiszta. 
A végzett munka minősége jó. 
Felszerelése: 1-2 esetben hiányos, gyakran végez gyűjtőmunkát. 
Jól megéri az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

KÖZEPES 
( 3 ) 

Tájékozottsága: megfelelő.  
Hozzáállása: változó. 
Munkavégzése: sok segítséget igényel, kevés önálló ötlete van. 
Eszközhasználata bizonytalan. 
Munkája: rendezetlen, pontatlan. 
A végzett munka minősége megfelelő. 
Felszerelése: gyakran hiányos, gyűjtőmunkát csak kérésre végez. 
Nehezen érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

ELÉGSÉGES 
( 2 ) 

Tájékozottsága: gyenge.  
Hozzáállása: passzív, inaktív. 
Munkavégzése: kizárólag segítséggel képes dolgozni. 
Munkája: pontatlan, aránytalan, egyhangú. 
A végzett munka minősége gyenge. 
Felszerelése: rendszeresen hiányos, gyűjtőmunkát egyáltalán nem végez. 
Nem vagy alig érti meg az olasz szakszavakat, tanári utasításokat. 

 
Tantárgyi dicséretet érdemelhet az a tanuló, akinek az adott tantárgyból: 
 csak jeles osztályzata van, vagy kiválóan megfelelt; 
 a tanórákon kiemelkedő aktivitással és teljesítménnyel dolgozik, illetve szorgalmi és 

gyűjtőmunkát is vállal; 
 kiemelkedő versenyeredményeket ér el.  

A tantárgyi dicséret a bizonyítványba „kitűnő” címszóval kerül be. 
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A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében az írásbeli 
dolgozatok, feladatlapok, tesztek javításakor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre 
történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktanárok: 
 

Teljesítmény Érdemjegy 

0 – 39 % elégtelen (1) 
40-59 % elégséges (2) 
60-75 % közepes (3) 

76 – 90 % jó (4) 
91 – 100 % jeles (5) 

 
Az érdemjegyek naplóba és ellenőrző/tájékoztató könyvbe történő bejegyzésének módja: 

 témazáró dolgozat: piros színnel, 
 írásbeli, szóbeli felelet: kék, fekete tintával, 
 gyűjtőmunka, füzetek rendje, szorgalmi feladatok: zöld tintával. 

 
A tanuló helytelen viselkedése miatt szaktárgyi elégtelen osztályzat nem adható. 
A félévkor illetve év végén adott osztályzatok átfogó képet nyújtanak a tanuló 
összteljesítményéről, minősítik annak éves munkáját. Az osztályzat nem feltétlenül az 
érdemjegyek pontos középarányos értéke, mert a témazárók eredményei súlyozottan jelennek 
meg. 
 
Az iskolai teljesítmény, előmenetel folyamatos értékelése érdekében minden tanulónak 
tantárgyanként, egy-egy témakörön belül, legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör 
tanítása hosszabb időt vesz igénybe, a tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel 
értékeljük. Ez alól kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeknek oktatása egy tanítási 
cikluson belül heti egy órában történik. Ezekből a szaktárgyakból kéthavonta kell legalább egy 
érdemjegyet szerezniük a tanulóknak. 
 
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a szaktanár értesíti az ellenőrző/tájékoztató 
könyvön keresztül. Az ellenőrző/tájékoztató könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta 
ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 
 
Célunk, hogy tanulóink érezzék, az ellenőrzés természetes része az iskolai tevékenységeknek; az 
ellenőrzés és az értékelés nem fegyelmező eszköz, hanem arra szolgál, hogy jelezze, megfelelő 
ütemben, irányban haladnak-e tanulmányaikban. 
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Valamennyi évfolyamon a tanulók év végén magyar és hitelesített olasz nyelvű (lásd 
mellékletben) bizonyítványt is kapnak. A bizonyítványokat az osztályfőnök állítja ki az olasz 
tanárok közreműködésével (különösen szöveges értékelés esetén).  
Félévkor és év végén a tanulók értékelő lapjára – a tájékoztatóba, naplóba és bizonyítványba – a 
megjegyzésnél a következő záradékokat alkalmazzuk:  
alsó tagozat 

– Olasz nyelv és kultúra, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és 
gyakorlat tantárgyakat olasz nyelven tanulta. 

felső tagozat 
– Olasz nyelv és kultúra, Országismeret, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat 

tantárgyakat olasz nyelven tanulta. 
 
 
Felmentés szabályai az egyes tantárgyak értékelése alól 
Év közben illetve 2. évfolyamtól érkező tanuló esetén az Olasz Programba való bekapcsolódáskor 
felmérjük (beszédkészség, olvasási készség, szövegértés, helyesírás, szókincs), hogy a tanuló 
milyen szintű olasz és magyar nyelvtudással rendelkezik. Amennyiben szükséges átmeneti 
időszakra – általában fél évre – felmentést kaphatnak az olasz anyanyelvű tanulók a magyar 
nyelven tanult közismereti tantárgyak, illetve egyes részterületek értékelése alól. A felmentést a 
szülőknek az intézmény vezetőjénél írásban kell kezdeményezniük a gyermeket tanító 
pedagógusokkal történt egyeztetést követően. 
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I.5 
A csoportbontások, összevont csoportok, az egyéb 

foglalkozások szervezésének elvei 
 
Csoportbontás 
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az olasz nyelvet és kultúrát. Külön csoportot képeznek 
évfolyamonként az olaszt mint anyanyelvet tanulók. A többi tanuló esetén kis létszámú 
csoportokat alakítunk ki osztálynévsor szerinti bontásban. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 
elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának 
megalapozására. 
15 fő vagy azt meghaladó tanulólétszám esetén, amennyiben ezt a körülmények lehetővé teszik, 
csoportbontásban tanítható alsó tagozaton a környezetismeret, felső tagozaton az országismeret 
tantárgy. Ezekben az esetekben a csoportbontás alapját a gyermekek olasz nyelvtudása képezi. 
 
Összevont csoport 
Amennyiben előfordulna, hogy a hazánkban élő olasz közösség nagy fluktuációja miatt felső 
tagozaton több évfolyamon a tanulólétszám évkezdéskor 7 alá csökken, akkor maximum két 
különböző (lehetőleg egymást követő) évfolyam tanulóiból összevont csoport alakítható ki.  
 
Egyéb foglalkozások 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy 
csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja /Nkt.4.§ (5)./ 
Ennek megfelelően az Olasz Programban a következő egyéb foglalkozásokat tudjuk biztosítani:  
 
Magyar nyelvi készségfejlesztő foglalkozás 
Az iskola sikeres működése szempontjából a legtöbb problémánk azon gyerekek integrálásából 
adódik, akik a tanév közben kerülnek iskolánkba. Az iskolába való felvétel után azoknak a 
tanulóknak, akik egyáltalán nem tudnak magyarul, vagy tudásuk igen csekély, magyar nyelvi 
készségfejlesztő foglalkozásokat szervezünk. E foglalkozások célja a magyar nyelvtanulás 
biztosítása az iskolába való sikeres integráció és a magyar nyelvű tantárgyak követelményeinek 
teljesítésére való felkészülés megkönnyítése érdekében. A foglakozások valamennyi évfolyamon 
megszervezhetőek, akár egyéni akár csoportos (akár több évfolyam tanulóiból kialakított 
összevont csoportos) formában az egyéni szükségletek figyelembe vételével.  
 
Olasz felzárkóztatás 
Azon tanulóink, akik az olasz nyelven tanított tantárgyak elsajátítása során képességeikhez 
mérten alul teljesítenek kötelesek tantárgyi felzárkóztatáson részt venni. 
 
Egyéni fejlesztés 
Az egyéni fejlesztés a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatására, a beilleszkedési-, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel 
diagnosztizált tanulók, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó gyermekek eredményes 
felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős foglalkozás.  
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A magyar nyelvi készségfejlesztő foglalkozás, az olasz felzárkóztatás, az egyéni fejlesztés pontos 
tervezése (tanulócsoportok száma, résztvevő tanulók személye, száma, heti óraszám, pedagógus 
személye) a rendelkezésre álló órakeret, a tanulói igények, szükségletek figyelembe vételével 
történik az éves tantárgyfelosztás elkészítésekor a szakmai munkaközösségek igényeit 
figyelembe véve a nevelőtestület javaslata alapján.  
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I.6 
A nevelőtestület által szükségesnek tartott 

további nevelési-oktatási elvek 
 
Az általános érvényű pedagógiai elvek mellett az alábbiakat tartjuk fontosnak: 

 igyekszünk mindent fenntartani, ami az identitás megerősítéséhez hozzájárul, mivel 
tanulóink egy része kettős - magyar és olasz - nemzeti identitással rendelkezik; 

 arra törekszünk, hogy mind a magyar, mind az olasz anyanyelvű tanulók számára 
nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és reális nemzetkép 
alakuljon ki bennük; 

 a nyelv és a kulturális identitás őrzése érdekében szoros olasz partnerkapcsolatokat 
ápolunk, amely egyben Európa felé való nyitás egyik eszköze is; 

 a multikulturális szemléletet a tananyagban és az ehhez kapcsolódó fejlesztési 
követelményekben is megjelenítjük; 

 kulturális közvetítő szerepet vállalunk. 
 
Az Olasz Program sikeres megvalósítása érdekében mindig szem előtt tartjuk, hogy: 

 a tanulás, gyakorlás elsődleges színtere az iskola, 
 a tanulási-tanítási folyamatban maximálisan előtérbe kell helyezni a gyakorlatot, a 

tevékenységet, 
 a tanítás során sajátos módszereket kell alkalmazni gyermekeink nyelvi sokszínűsége 

miatt: 
- célszerű lassúbb, tagoltabb beszédtempót alkalmazni új tanuló, nyelvileg még 

bizonytalan gyermek esetén, 
- több időt kell adni olasz anyanyelvű tanulónak dolgozatírásra és feleltetésre, 

mintha az anyanyelvén dolgozna, 
- csökkenteni kell a nyelvi előrehaladás és a tantárgyi teljesítés kettős nyomását 

olasz anyanyelvű tanulónál, ezért engedélyezzük a szótárhasználatot vagy adjunk 
kulcsmeghatározásokat, szómagyarázatokat, 

- minden lehetséges eszközt, amely információ-forrásként szolgálhat, a tanulók 
rendelkezésére kell bocsátani 

- frontális óraszervezés mellett és helyett korszerűbb megoldásokat kell alkalmazni 
a hiányos nyelvtudással rendelkező tanulócsoport esetén 

- olasz nyelven tanított tantárgyakból a házi feladatot szükséges úgy előkészíteni, 
hogy a tanulók a délutáni tanulási időben minimális segítséggel vagy teljesen 
önállóan képesek legyenek elvégezni 
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I.7 
Az Olasz Program megvalósításának feltételei 

 
 
Tárgyi feltételek 
Az Olasz Program megvalósításához három korszerűen kialakított helyiségből álló olasz terem áll 
a tanulók rendelkezésére,ezen túl szükség esetén az iskola bármelyik helyiségét is használhatják. 
 
Személyi feltételek 
Olasz Programunk az alapfokú általános iskolai oktatást tekintve országos szinten különleges és 
egyedülálló. Ezért az olasz nyelven tanított tantárgyak esetében a köznevelési törvény 3. számú 
mellékletétől eltérő módon is alkalmazhatunk pedagógusokat, amennyiben az alkalmazott 
rendelkezik pedagógiai szakképesítéssel, valamint további, az Olasz Programban megfogalmazott 
elvárásoknak megfelelő végzettséggel vagy tapasztalattal, továbbá az iskola szaktanári garanciát 
vállal a pedagógus munkájára. 
 
Elfogadott pedagógus szakképesítések 
Alsó tagozat 
Az alsó tagozaton az olasz nyelven oktatott tantárgyak tanítására tanítói munkakörben 
alkalmazható az a pedagógus, aki rendelkezik: 

 
tanítói végzettséggel és minimum középfokú (olasz nyelv és kultúra tantárgy esetén 
felsőfokú) államilag elismert olasz nyelvvizsgával 

vagy 
tanítói végzettséggel és olasz nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek 
alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben történő elsajátításának 
igazolásával 

vagy 
olasz nyelv és kultúra oktatása esetén olasz nyelv és irodalom, vagy olasz nyelvtanár 
szakos tanári végzettséggel 

vagy 
(olasz nyelv és kultúra oktatás tantárgyat kivéve) olasz nyelv és irodalom, vagy olasz 
nyelvtanár szakos tanári végzettséggel, és megfelel az alábbi követelmények 
mindegyikének (együttes feltétel): 

- min. 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik 
- az iskola tantestületének legalább 1 éve tagja 
- a szaktanári munkáját a tanított tantárgynak a köznevelési törvény 3. számú 

melléklete szerint megfelelő végzettséggel rendelkező tanár felügyeli 
vagy 

Magyarországon honosított oklevél alapján az adott évfolyamon az adott tantárgy 
tanításához előírt, a tanítás nyelvének megfelelő pedagógus végzettséggel és 
szakképzettséggel 

vagy 
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pedagógus végzettséggel és minimum 3 éves Olaszországban alapfokú oktatásban szerzett 
szakmai gyakorlata van valamint megfelel az alábbi követelménynek: 

- a szaktanári munkáját egy, a szaktárgynak a köznevelési törvény 3. számú 
melléklete szerint megfelelő végzettséggel rendelkező tanár felügyeli 

vagy 
pedagógus végzettséggel, olasz anyanyelvű és megfelel az alábbi követelmények 
mindegyikének (együttes feltétel): 

- az intézményben min. 1 éve teljes állású szaktanár 
- a szaktanári munkáját egy, a szaktárgynak a köznevelési törvény 3. számú 

melléklete szerint megfelelő végzettséggel rendelkező tanár felügyeli 
 
Felső tagozat 
Az olasz nyelv és kultúra tantárgy tanítására tanári munkakörben alkalmazható az a pedagógus, 
 

aki rendelkezik: 
olasz nyelv és irodalom, vagy olasz nyelvtanár szakos tanári végzettséggel 

 
továbbá 5-6. évfolyamon az is, aki rendelkezik: 

tanítói végzettséggel és felsőfokú államilag elismert olasz nyelvvizsgával, valamint 
megfelel az alábbi követelmények mindegyikének (együttes feltétel): 

- a tantárgyat az intézményben alsó tagozaton már tanította  
- az iskola tantestületének legalább 1 éve tagja 
- a szaktanári munkáját magyar nyelv és irodalom és/vagy idegen nyelv tantárgy 

oktatására a köznevelési törvény 3. számú melléklete szerint megfelelő 
végzettséggel rendelkező tanár felügyeli 

vagy 
tanítói végzettséggel és olasz nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek 
alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben történő elsajátításának 
igazolásával, valamint megfelel az alábbi követelmények mindegyikének (együttes 
feltétel): 

- a tantárgyat az intézményben alsó tagozaton már tanította  
- az iskola tantestületének legalább 1 éve tagja 
- a szaktanári munkáját magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatására a 

köznevelési törvény 3. számú melléklete szerint megfelelő végzettséggel 
rendelkező tanár felügyeli 

 
Az országismeret tantárgy tanítására tanári munkakörben alkalmazható az a pedagógus,  
 

aki rendelkezik: 
olasz nyelvtanár szakos tanári végzettséggel, szakképzettséggel 

vagy 
a történelmet olasz nyelven oktató végzettséggel, szakképzettséggel 

vagy 
pedagógus végzettséggel és olasz anyanyelvű  
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továbbá 5-6. évfolyamon az is, aki rendelkezik: 
tanítói végzettséggel és középfokú államilag elismert olasz nyelvvizsgával, valamint 
megfelel az alábbi követelmények mindegyikének (együttes feltétel): 

- a környezetismeret tantárgyat az intézményben alsó tagozaton már tanította  
- az iskola tantestületének legalább 1 éve tagja 
- a szaktanári munkáját történelem és/vagy földrajz tantárgy oktatására a 

köznevelési törvény 3. számú melléklete szerint megfelelő végzettséggel 
rendelkező tanár felügyeli 

vagy 
tanítói végzettséggel és olasz nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek 
alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben történő elsajátításának 
igazolásával, valamint megfelel az alábbi követelmények mindegyikének (együttes 
feltétel): 

- a környezetismeret tantárgyat az intézményben alsó tagozaton már tanította  
- az iskola tantestületének legalább 1 éve tagja 
- a szaktanári munkáját történelem és/vagy földrajz tantárgy oktatására a 

köznevelési törvény 3. számú melléklete szerint megfelelő végzettséggel 
rendelkező tanár felügyeli 

 
A vizuális kultúra valamint technika, életvitel és gyakorlat tantárgy olasz nyelven történő 
tanítására tanári munkakörben alkalmazható az a pedagógus, aki rendelkezik 
 

legalább az egyik műveltségi területnek megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel és 
minimum középfokú államilag elismert olasz nyelvvizsgával vagy olasz anyanyelvű  

vagy 
tanítói végzettséggel és középfokú államilag elismert olasz nyelvvizsgával, valamint 
megfelel az alábbi követelmények mindegyikének (együttes feltétel): 

- a vizuális kultúra és/vagy technika, életvitel és gyakorlat tantárgyat az 
intézményben alsó tagozaton már tanította  

- az iskola tantestületének legalább 1 éve tagja 
- a szaktanári munkáját egy, a szaktárgynak a köznevelési törvény 3. számú 

melléklete szerint megfelelő végzettséggel rendelkező tanár felügyeli  
vagy 

tanítói végzettséggel és olasz nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek 
alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben történő elsajátításának 
igazolásával, valamint megfelel az alábbi követelmények mindegyikének (együttes 
feltétel): 

- a vizuális kultúra és/vagy technika, életvitel és gyakorlat tantárgyat az 
intézményben alsó tagozaton már tanította  

- az iskola tantestületének legalább 1 éve tagja 
- a szaktanári munkáját egy, a szaktárgynak a köznevelési törvény 3. számú 

melléklete szerint megfelelő végzettséggel rendelkező tanár felügyeli  
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Szaktanári felügyelet  
A szaktantárgy szaktanári felügyelete azt jelenti, hogy a köznevelési törvény 3. számú melléklete 
szerint megfelelő végzettséggel rendelkező tanár  

az adott pedagógust mentorálja, melynek keretében támogatást nyújt: 
- a szakmai alapismeretek elsajátításához,  
- a szakmai feladatok ellátásához szükséges rendszerek, módszerek elsajátításához 
- a problémák azonosításához, a megfelelő megoldások megtalálásához, a 

megoldások és azok eredményeinek értékeléséhez; 
a tanulók haladását ellenőrzi, melynek keretében: 

- tanévenként legalább két érintett tanórán hospitál 
- részt vesz a témazáró dolgozatok összeállításában, kiértékelésben 
- tanévenként legalább egyszer részt vesz a diákok szóbeli beszámolóján, 

bemutatóján. 
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II. 
 

Tantárgyi tantervek az Olasz Programban részt vevő 
tanulók számára  

 
 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,  
alsó tagozat, 1–4. évfolyam 
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II.1 
Az olasz tantárgyi tantervek és a hagyományos oktatás keretében tanulók 

tantárgyi tanterveinek kapcsolata 
 
 
Az Újlaki Általános Iskola helyi tanterv 2.A fejezetének az alábbi pontjai az Olasz 
Programban részt vevő tanulókra is teljes egészében vonatkoznak, ezért itt nem kerülnek újból 
részletezésre: 
 
 2.A II.1 Magyar nyelv és irodalom (1-4. évfolyam) 
 2.A II.3 Matematika (1-4. évfolyam) 
 2.A II.4  Etika (1-4. évfolyam) 
 2.A II.6  Ének-zene (1-4. évfolyam) 
 2.A II.9  Testnevelés (1-4. évfolyam) 
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II.2 
OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA 1-4. ÉVFOLYAM  

 
 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
Heti óraszám 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 
Éves óraszám 144 óra 144 óra 144 óra 144 óra 
 
Az olasz program sajátosságai: 
A táblázatokban megjelenő tematikai egységek/fejlesztési célok a valóságban nem különíthe-
tők el egymástól. A különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történik úgy, ahogy 
azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a 
fejlesztési egységek mellett. 
Alsó tagozaton külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, tartalmakat, fogalomkörö-
ket, nyelvtani elemeket, nyelvi kifejezéseket a hozzájuk rendelt javasolt órakerettel együtt. A 
témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek a tanulók életkorához, szükségleteihez al-
kalmazkodva, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpont-
ból kerüljenek feldolgozásra, így bővüljenek, mélyüljenek.  
Az első négy évben külföldi gyerekek számára készült tankönyvet alkalmazunk, amely sok 
játékot és zenés anyagot is tartalmaz. A diákok közti nyelvi különbségek nagyfokú differenci-
álást tesznek szükségessé, ugyanakkor az anyanyelvű diákok jelenléte a magyar anyanyelvű-
ekre is ösztönzőleg hat. 
Az első évfolyamon a gyerekek írni és olvasni még nem tanulnak. E két alapkészség kimun-
kálása a második évfolyamon kezdődik. 
Az informatika műveltségi terület egyes tematikai egységei (az informatikai eszközök haszná-
lata; alkalmazói ismeretek; infokommunikáció; könyvtári informatika) az olasz nyelv és kul-
túra tantárgyban integráltan találhatók meg. 
Az egyes tematikai egységekben szereplő tevékenységek, ismeretek 3. és 4. évfolyamon azo-
nosak, csupán nehézségi fokban térnek el egymástól. A konkrét témakörök, fogalomkörök, 
nyelvi kifejezések, nyelvtani modulok viszont évfolyam szerinti bontásban szerepelnek. 
 
Célok, feladatok: 
Az olasz nyelv és kultúra tantárgy tanításának célja egyrészt az (anya)nyelvi kommunikációs 
képességek kialakítása, fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása, más-
részt az olasz kultúra aktív befogadása, az identitás kialakulása. Az (anya)nyelvi képességek 
fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a személyiség harmonikus fejlődéséhez. 
Az olasz program keretében megvalósuló nyelvi oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és az 
olasz kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az 
idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését is szolgálja. Ennek érdekében a következő cé-
lok megvalósítását tartja szem előtt: 
a) az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott 

fejlesztése, 
b) a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása, 
c) az idegen nyelvi műveltség intenzív fejlesztése, 
d) a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása, 
e) az oktatás befejezését követően a tanulók legyenek képesek arra, hogy tanulmányaikat akár 

magyarul, akár olasz nyelven folytassák, továbbá hivatásukat mind a két nyelven magas 
szintű nyelvtudással műveljék. 



39 
 

Kettős célunknak megfelelően a nyelvoktatás során alapvető feladat a tanulók kifejezőkés-
zségének komplex fejlesztése. Mindezt a modern oktatási technikák és módszerek felhaszná-
lásával a dramatizálás, játék, mindennapi élethelyzetek gyakorlása által biztosítjuk.  
További fontos feladatunk a szóbeli és az írásbeli kommunikáció önálló használatának elsajá-
títtatásához szükséges alapvető képességek kialakítása, intenzív fejlesztése, az élet különféle 
színterein gyakorolt nyelvhasználati helyzetek tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, 
adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. 
A kulturális ismeretek oktatása során arra törekszünk, hogy kialakítsuk és fejlesszük a tanu-
lókban az olasz irodalmi művek megismerésének igényét. Az olvasás megszerettetése, az ol-
vasási kedv felkeltése és megerősítése kiemelt feladatunk.  
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1-2. évfolyam 
 
Az olasz nyelv és kultúra oktatás célja az olasz nyelv magas szintű elsajátítása valamint az 
olasz kultúra megismerése, a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, illetve az 
anyanyelvi oktatásban szerzett ismereteik felhasználásával.  
Az oktatásban résztvevő diákok részben magyar anyanyelvűek részben pedig családi kötődé-
seik több-kevesebb ismeretet biztosítanak számukra. Ez a nyelv tökéletes ismeretétől a né-
hány alapvető kifejezés ismeretéig terjed. Ezért az alsó tagozat elsődleges feladata ezeknek a 
nyelvi különbségek kiegyenlítése, a negyedik év végére a tanulóknak képesnek kell lenniük 
komplex szövegek megértésére és a nyelv magabiztos használatára. 
A gyerekek életkora szükségessé teszi a játékos nyelvtanulási módszerek alkalmazását, vala-
mint a manualitásuk nagyfokú használatát, mivel ebben az életkorban ez teszi lehetővé az 
ismereték rögzülését.  
 
 

1. évfolyam 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezé-

se és alkotása 
Órakeret 

folyamatos 
Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű szóbeli kommunikációban a megértés megalapozása. Ösztön-
zés a környezettel való olasz nyelvi kapcsolattartásra. 
Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, véle-
mények egyszerű közlése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
A hangok tiszta artikulációja, az 
időtartam és a hangkapcsolatok 
helyes kiejtése. Szavak, monda-
tok, szövegek, memoriterek el-
mondásakor a hanglejtés, a hang-
súly helyes alkalmazása. 
Az aktív szókincs megalapozása. 
Egyszerű olasz mondatok össze-
kapcsolása, képek, képsorok se-
gítségével, adott vagy választott 
témáról. 
Páros és csoportos beszélgetés. 
Szituációs és szerepjátékokban a 
felnőttek és a kortársak udvarias 
megszólítása és a szituációnak 
megfelelő nyelvhasználat alkal-
mazása. 
Nem verbális jelzések 
tartalmának felismerése, 
használata beszéd közben. 

A tanuló 
 érthetően beszél; 
 megérti az egyszerű utasítá-

sokat, kérdéseket és társai 
közléseit. A kérdésekre érte-
lemszerűen válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a 
felnőttek és a kortársak meg-
szólításának és köszöntésének 
illendő nyelvi formáit; 

 bekapcsolódik a közös tevé-
kenységekbe, alkalmazkodik 
azok szabályaihoz. 

Ének-zene; testnevelés 
és sport: kiszámolók, 
ritmikus mondókák, 
játékok. 
 
Vizuális kultúra: ké-
pek, egyszerű történe-
tek, események megje-
lenítése képekkel (pl. 
rajzzal, képsorozattal). 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: hangsúly, he-
lyes kiejtés, szókincs, 
mese, mondókák. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyil-
vánítás. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

folyamatos 
Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető nyelvi ismeretek elsajátításához szükséges tanulási képes-
ség megszerzésének segítése, fejlesztése, a különböző tanulási techni-
kák megismertetése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Tanulás több tevékenység és ér-
zékszerv segítségével: ritmus-, 
mozgás- és beszédgyakorlatok 
kombinált memóriagyakorlatok, 
szövegtanulási technikák. A fan-
tázia és képzelet aktiválása. 
Olasz szókincs megalapozása 
szókártyák, hívóképek alkalmazá-
sával. 
Kooperatív technikák megismer-
tetése. 
Illusztrált szövegekben a kép és a 
szöveg kiegészítő hatása. 
Információszerzés technikáinak 
kialakítása képes nyelvi források 
(pl. könyvek, gyermekújságok) 
megismerésével, feldolgozásával. 

A tanuló 
 a tanulási folyamat során vál-

tozatos tevékenységeket és 
több érzékszervet is használ; 

 képes szöveg feldolgozási és 
gondolkodási műveletekre 
(kérdésfeltevés, információ-
rendezés). 

Vizuális kultúra: me-
sék, gyermekirodalmi 
alkotások, hétköznapi 
élmények illusztrálása. 
 
Ének-zene: ritmus, 
ismétlődés, refrén. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: szöveg, beszéd, 
szókincs, kooperatív 
technikák. 
 
Testnevelés és sport: 
ritmikus mozgás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mesekönyv, gyermekújság, tombola, memóriakártya. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasás iránti igény felkeltése. A népköltészeti, szépirodalmi mű-
vekben megjelenő értékek felismertetése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Ismerkedés az olasz irodalmi al-
kotásokkal. 
Az olvasmány címének, témájá-
nak, szereplőinek, főbb esemé-
nyeinek megnevezése. 
Rövid mesék, történetek dramati-
kus, bábos megjelenítése. 
 

A tanuló 
 szívesen hallgat rövid, egy-

szerű szövegű meséket, ver-
seket, történeteket, dalokat; 

 néhány verset, mondókát el-
mond fejből; 
 

 dramatikus játékokban 
együttműködik társaival. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: népköltészet, 
mondókák, kiszámo-
lók, rigmusok, találós 
kérdések, mesék. 
 
 
 
Ének-zene: ritmus, 
ismétlődés, refrén. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mese, vers, verses mese. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

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

Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kulturált önkifejezés alapjainak elsajátítása. 
Rövid történetek erkölcsi tanulságának felismertetése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Alapvető erkölcsi, esztétikai fo-
galmak, kategóriák kialakítása 
(szép, csúnya, jó, rossz, igaz, ha-
mis). 
Mindennapi konfliktusok átélése 
dramatikus játékokban, drámajá-
tékban (pl. bábjáték).  

A tanuló 
 ismeri, megérti rövid történe-

tek felépítését; 
 képes meghallgatni mások 

véleményét; 
 dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni min-
dennapi konfliktusokat, azo-
kat életkori szintjén kezelni. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: szólások, köz-
mondások, mesék, 
versek, udvariassági 
kifejezések. 
 
Etika: családtagok, 
szeretet, barátkozás 
(konfliktushelyzetek 
megélése játékokon 
keresztül). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, szólás, udvariasság. 
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1. évfolyam 
 

Témakör Órakeret 
Az én világom: bemutatkozás, alapközlések 15 
Colori e numeri (színek és számok) 15 
Le parti del corpo (testrészek) 10 
La casa (a ház részei) 15 
Le feste (az ünnepek) 10 
La natura, gli animali (a természet, az állatok) 15 
La famiglia (a család) 10 
La scuola (az iskola) 10 
I vestiti (a ruhák) 10 
I cibi (az ételek) 15 
Le favole (mesék) 15 
Év végi ismétlés 4 
Ö s s z e s e n :  144 

 

Témakörök Tartalmak, szókincs Fogalomkörök, 
nyelvtani elemek Nyelvi kifejezések 

Az én világom 
(Dalok,  
játékok) 
15 óra 
 
 
 
 

Dalok, versek, játékok, Nomi 
(Come ti chiami?), nomi e segni 
La canzone del saluto 
Köszönési formák, bemutatkozás. 
La canzone del mondo(Giro-
girotondo) 
Mare, cielo, prato, bosco 
Barche e vento (racconto) 

Létezés kifejezése 
Köszönési formulák 
 
 
 
 
 
 

Io sono un bambi-
no 
Io sono x.y. 
Ciao, Buongiorno, 
Buonasera, 
Arrivederci  
 
 

Numeri 
Számok1-10 
10 óra 

I numeri (1- 10) 
La canzone dei numer  
Canzoni e movimenti, canzoni e 
giochi 
Mozgásos játékok 
(Tacabanda, la canzone dei 
numeri, Lo zoo di Mustafá) 

A számok önálló isme-
rete, számlálás 1-10-ig 
(gli animali piú comuni, 
carte con le parole) 
Mennyiségi viszonyok 
kifejezése. 
Alapszavak, tárgyak 
neve 

Numeri da 1 a 10 

Colori 
Színek 
5 óra 

La canzone dei colori 
Disegnare la canzone( Pappacia) 
Che tempo fa ? 
I tempi atmosferici giochi. 
Animali e colori 
Di che colore é? 
Colori e numeri  
Racconto: I 12 palloncini  
I colori (Gyakorlás) 
Gioco : La tombola dei colori e 
dei numeri  
Colori e animali 
Giochi e canzoni   
(A tanultak gyakorlása) 

I nomi dei colori 
A színek nevei 
Di che colore é?  
Milyen színű? 
Időjárás kifejezései 
 

A színek megneve-
zése,  
szókapcsolás. 
Kérdésre válasz 
adása. 
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Le parti del 
corpo  
Testrészek 
10 óra 

La savana (ascolto)  
Piccolo e grande 
Animali piccoli e grandi  
Olvasmány: Pinocchio sbagliato 
Le parti del corpo 
Memory del corpo (gioco)  
la canzone del corpo 35: La zia di 
Forlí  
Giochi con il lessico  
Gyakorlás 

Le parti del corpo 
Bambini e animali 
(gambe e zampe faccia 
e muso, coda ) 

Páros részek, párat-
lan részek 
la testa, gli occhi, 
ecc… 
Gyakorlás 
Első igék ösztön-
szerű használata  
(tutti i bambini 
ridono, il maestro 
disegna) 

La casa 
A ház részei 
15 óra  
 

Il bruco senza casa  
Chi é 
Numeri da 10 a 20 
A számok gyakorlása (giochi e 
canzoni) 
filastrocca:Mela, mela  
-Giochi e canzoni 
(A tanultak megerősítése) 
Olvasmány: Chi abita nella 
zucca? (Ascolto) 
Szavak gyakorlása játékos felada-
tokkal 
Ének:La canzone del vampiro 

Ház részei: 
soggiorno camera da 
letto, ecc       

számok 10-20-ig  
Chi é ? 
Sono io, la 
bruchina! 
.. 

Le feste 
italiane  
Natale e 
Befana 
Az ünnepek 
10 óra 

Il Presepe 
I personaggi del Presepe 
La filastrocca del Presepe 
la canzone di Natale  
(Stella di Natale)  
La festa della Befana 
La filastrocca della Befana 
I vestiti della Befana 
A korábbi ismeretek megerősíté-
se, visszatérés az eddig tanultakra 

Le parole del Natale 
Az ünnepek, Kará-
csony, 
Vízkereszt (Befana) 
 

C’é, ci sono  
Che giorno é?  
Che tempo fa? 
C’é vento, fa 
freddo. 
Nevica, ecc. 
(ripasso) 

La natura  
Természet 
Gli animali  
Állatok 
Il tempo 
Időjárás 
Le stagioni  
Évszakok 
15 óra 

Che tempo fa in primavera, 
estate, autunno, inverno 
(Összekapcsolni az ismereteket a 
környezet órán tanultakkal) 
Gli animali cercano casa   
Háziállatok, vadon élő állatok. 
gioco :La tombola degli animali 
Memori degli animali  
Ének: Alla fiera di Mastro André 
Olvasmány: Il matrimonio 
Le feste (ripasso) 
Il carnevale  
Le maschere dei bambini 
Canzone : Il Treno del Carnevale 

Évszakok napok, hóna-
pok nevei 
Időjárás 
Gli animali domestici 
Gli animali selvatici 
Állatok lakhelye, kör-
nyezete. 
Le feste  (Ünnepek) 
Farsang 

Che animale é?  
É un gatto. 
Dove abita il 
cavallo? 
Il cavallo abita 
nella stalla. Chi 
abita nella casa ? 
ecc. 
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La famiglia  
Család 
10 óra 

La mia famiglia 
La famiglia di Bruchetto 
Cselekvések játékkal gyakorlás. 
La famiglia degli animali Leoni e 
elefanti (la canzone)  
Gyakorlás 

Közeli családtagok, 
megnevezése. 
 

Papá, mamma, 
nonni, fratelli, 
sorelle, ecc.. Ro-
konsági fokok kife-
jezése 

La scuola 
Iskola 
10 óra 

A közvetlen tárgyak neve,  
Gli oggetti dell’aula 
Utasítások adása. 
Che cosa fai? (visszakapcsolás a 
korábban tanultakhoz)  
Játékos gyakorlatok 
La canzone della scuola 

Dolgok, személyek  
megnevezése. 
Che cosa c’é 
nell’astuccio? Nella 
cartella? Nella classe? 
 

 Szókincs: libro, 
matita, banco, 
lavagna ecc.. 
c’é, ci sono 
(ripresa) 

I vestiti  
Ruházat 
10 óra 

vestiti 
Játékos gyakorlatok a szókincs 
rögzitéséhez 
I vestiti di bruchetto 
Che cosa ti metti oggi? 
le prime parole scritte 
Giochi con le parole  

Többes számú alakok. 
Ruházat megnevezése, 
felismerése 

Io ho un  
Szókincs: gonna, 
camicia, ecc… 
 

I cibi 
Ételek  
15 óra 
 

I cibi italiani  
Tipikus olasz ételek 
Olvasmány: La festa 
Giro Giro tondo  
La canzone dei cibi (alla pausa 
noi mangiam…) 
Giochi con le parole (labirinto, 
cercaparole, memory ecc) 
Gyakorlás 

Ételek megnevezése 
 

Szókincs: Pizza, 
riso, bevande, 
ecc… 

Favole 
Mesék 
15 óra 

Rövid szövegek megtanulása, 
értelmező kézjelekkel, mozgással 
bemutatás, közös előadás. 
filastrocche per la mamma 
Ascolto attento di favole giá 
conosciute 

Életszerű kifejezések 
használata. 
 

Capuccetto Rosso 
I tre porcellini 
Il brutto 
anatroccolo 
Pinocchio 
Il gatto con gli 
stivali ecc, 
Ismert mesék ola-
szul 

 
A továbbhaladás feltételei 
 
Szókincs: 150 aktív és 50 passzív lexikai egység 
 
Beszédértési készség 
A tanuló értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait.  
Értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű nyelvi szerkezetű, a tanult lexikán túl nem 
lépő kérdéseket, közléseket, ha azok idegen nyelvű irodalmi kiejtéssel, élőbeszédben vagy 
felvételről hangzanak el. 
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Beszédkészség 
A tanuló tudjon köszönni, köszönést elfogadni idegen nyelven.  
Tudjon az anyanyelvétől eltérő hangokat utánozni és megközelítően helyes hanglejtéssel 
ill. intonációval szavakat, egyszerű mondatokat kimondani, 4-5 mondatos párbeszédet 
folytatni.  
Tudjon gyermekverseket, kiszámolókat, mondókákat társaival, ill. önállóan elmondani, 
idegen nyelvű gyermekdalokat közösen vagy egyedül is elénekelni.  
Vegyen részt a tanult idegen nyelvű gyermekjátékokban, valamint az életükből vett szituáci-
ókban, manuális tevékenységekben idegen nyelven is. 
 
 

2. évfolyam 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezé-

se és alkotása 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Otthon és az első osztályból szerzett készségek, személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási képességek. Játékok, szituációs feladatok az 
otthoni és az iskolai életből. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű szóbeli kommunikációban a megértés megalapozása. Ösztön-
zés a környezettel való olasz nyelvi kapcsolattartásra. 
Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, véle-
mények egyszerű közlése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
A hangok tiszta artikulációja, az 
időtartam és a hangkapcsolatok 
helyes kiejtése. Szavak, monda-
tok, szövegek olvasásakor, me-
moriterek elmondásakor a hang-
lejtés, a hangsúly helyes alkalma-
zása. 
Az aktív szókincs megalapozása. 
Egyszerű olasz mondatok össze-
kapcsolása, képek, képsorok se-
gítségével, adott vagy választott 
témáról. 
Páros és csoportos beszélgetés. 
Szituációs és szerepjátékokban a 
felnőttek és a kortársak udvarias 
megszólítása és a szituációnak 
megfelelő nyelvhasználat alkal-
mazása. 
Nem verbális jelzések tartalmá-
nak felismerése, használata be-
széd közben. 

A tanuló 
 érthetően beszél; 
 megérti az egyszerű utasítá-

sokat, kérdéseket és társai 
közléseit. A kérdésekre érte-
lemszerűen válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a 
felnőttek és a kortársak meg-
szólításának és köszöntésének 
illendő nyelvi formáit; 

 bekapcsolódik a közös tevé-
kenységekbe, alkalmazkodik 
azok szabályaihoz. 

Ének-zene; testnevelés 
és sport: kiszámolók, 
ritmikus mondókák, 
játékok. 
 
Vizuális kultúra: ké-
pek, egyszerű történe-
tek, események megje-
lenítése képekkel (pl. 
rajzzal, képsorozattal). 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: hangsúly, he-
lyes kiejtés, szókincs, 
mese, mondókák. 
 
Környezetismeret: 
szűkebb környezet 
bemutatása szituációs 
gyakorlatokban  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, 
bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyil-
vánítás. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 
Az első év során megtanult szókészlet 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A betűk megismerése, a megfelelő hangok helyes kiejtése. 
Szavak, mondatok, egyszerű párbeszédek, rövid szövegek hangos olva-
sása. A hangos és néma olvasás fejlesztése. 
Egyszerű szöveg megértése, válaszok kikeresése (vers, mese, rövid tör-
ténet). 
identitástudat kialakítása, nyelvi motiváció megalapozása következetes 
olasz nyelvhasználattal. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
A betűk megismerése, az olva-
sáshoz szükséges képességek és 
részképességek fejlesztéséhez 
szükséges gyakorlatok, tevékeny-
ségek (fonémahallás, figyelem, 
tempó, ritmus, szókincs, kommu-
nikációs képességek, nyelvi tuda-
tosság). 

A tanuló 
– nyitott, motivált, érdeklődő 

az olasz nyelvű szövegek 
olvasása iránt; 

– képes rövid, ismert szöveg 
vagy párbeszéd felolvasásá-
ra; 

– képes rövid, ismeretlen szö-
vegek értelmezésére. 

Vizuális kultúra: Ábra, 
illusztráció, képre-
gény; betűtípus, betű-
forma. Az élmények 
rajzos feldolgozása. 
 
Ének-zene: ritmus, 
tempó, dallam, ütem, 
refrén. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: Szöveg, ritmus; 
szó, mondat, mondat-
hangsúly. Mese, elbe-
szélés, szókincs. 
 
Környezetismeret: 
szóbeli és írásbeli szö-
vegértés (lakóhely, 
család, évszakok, ün-
nepek…). 

Az olasz szavak helyes hangsú-
lyozása. A közlés szándékának 
megfelelő mondathangsúly kiala-
kítása. 

A tanuló 
  olvasási tevékenysége moti-

vált, érdeklődő; 
 ismeri az ábécé kis- és nagy-

betűit; 
 biztos betűfelismerési, össze-

olvasási képességgel rendel-
kezik. 

A hangos és a néma olvasás gya-
korlása olaszul, különböző, rövi-
debb szövegeken a diákok egyéni 
sajátosságainak figyelembevéte-
lével. 
Mesék, rövid történetek értő hall-
gatása, felidézése. 
A szókincs fejlesztése az olvasott 
szöveg alapján, szómagyarázat. 

A tanuló a szöveg megértését 
bizonyítja, egyszerű kérdésre 
adott válaszokkal az olvasott szö-
veg alapján vagy az események, 
történések rövid összefoglalásá-
val. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írás-
jel.  
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az írás, szövegalkotás Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Otthon és az első osztályból szerzett készségek, személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási képességek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasható, pontos írás, a megfelelő hanghoz rendelt betű helyes al-
kalmazása, a betűk megtanulása és helyes használata. 
Egyszerű, rövid, összefüggő nyomtatott és írott szöveg másolása. 
Alapvető nyelvhelyességi hibák elkerülése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
A betűk írása, helyes használata. 
Az írott kis- és nagybetűk szabá-
lyos alakítása, kapcsolása. 
Betűkapcsolatok, egyszerű olasz 
szavak írása. 
Másolás írott, majd nyomtatott 
mintáról: szavak, szókapcsolatok, 
rövid mondatok írása. 
Rövid szavak írása emlékezetből. 

A tanuló tisztában van az olasz és 
a magyar ábécé írása közti alap-
vető különbségekkel. 
A tanuló 
 ismeri és használja az olasz 

ábécé betűinek írott alakjait; 
 írása rendezett, a betűket ol-

vashatóan alakítja és kapcsol-
ja egymáshoz. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: kis- és nagybe-
tűk, ékezetek, írásje-
lek, helyesírás, betűk 
írása. 
 
Ének-zene: tempó, 
ritmus, hallásfejlesz-
tés. 

Két-három összefüggő mondat 
leírása másolással. 
Önállóan alkotott rövid mondatok 
leírása. 

A tanuló 
 jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 
 a gyakorolt szókészlet köré-

ben alkalmazza a szókezdő 
nagybetűt. 

Testnevelés és sport: 
harmonikus mozgás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Betűelem, kisbetű, nagybetű; margó, nyomtatott betű, írott betű, írás-
jegy, szótag, szó, mondat, szöveg. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás Otthon és az első osztályból szerzett készségek, személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási képességek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető nyelvi ismeretek elsajátításához szükséges tanulási képes-
ség megszerzésének segítése, fejlesztése, a különböző tanulási techni-
kák megismertetése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Tanulás több tevékenység és ér-
zékszerv segítségével: ritmus-, 
mozgás- és beszédgyakorlatok 
kombinált memóriagyakorlatok, 
szövegtanulási technikák. A fan-
tázia és képzelet aktiválása. 
Olasz szókincs megalapozása 
szókártyák, hívóképek alkalmazá-
sával. 
Kooperatív technikák megismer-
tetése. 
Illusztrált szövegekben a kép és a 
szöveg kiegészítő hatása. 

A tanuló 
 a tanulási folyamat során vál-

tozatos tevékenységeket és 
több érzékszervet is használ; 

 képes szöveg feldolgozási és 
gondolkodási műveletekre 
(kérdésfeltevés, információ-
rendezés). 

Vizuális kultúra: me-
sék, gyermekirodalmi 
alkotások, hétköznapi 
élmények illusztrálása. 
 
Ének-zene: ritmus, 
ismétlődés, refrén. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: szöveg, beszéd, 
szókincs, kooperatív 
technikák. 
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Információszerzés technikáinak 
kialakítása írott nyelvi források 
(pl. könyvek, gyermekújságok) 
megismerésével, feldolgozásával. 

 
Testnevelés és sport: 
ritmikus mozgás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Betűrend, gyermekújság, szójáték, memóriakártya. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olasz nyelvi kultúra, ismeretek az (anya)nyelvről Órakeret 
folyamatos  

Előzetes tudás Otthon és az első osztályból szerzett ismeretek, készségek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A olasz nyelv helyes használatához szükséges alapszintű nyelvtani is-
meretek elsajátíttatása. 
Az olasz  nyelv kommunikációs eszközként történő használatának meg-
alapozása. 
Az olasz nyelvi kultúra fejlesztése a sikeres szocializáció érdekében. Az 
anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonsá-
gának megalapozása. 
Helyesírási szabályok alkalmazása az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
A mondat, a szó, a hang, a betű 
felismerése és megnevezése. 
Az olasz ábécé hangjainak felso-
rolása. 
A beszélői szándék felismerése a 
mondatokban. 
Ismert vagy tanult szavak hibát-
lan leírása. 
Néhány alapvető helyesírási sza-
bály megtanulása. 
A leírás és a helyes kiejtés együt-
tes alkalmazása. 
Nyelvi mintakövetés. 
A mondatkezdő nagybetű és a 
megfelelő mondatvégi írásjel 
jelölése. 

A tanuló 
 felismeri és megnevezi a ta-

nult nyelvtani fogalmakat, a 
beszélő szándékát; 

 ismeri a leggyakrabban hasz-
nált szavak, kifejezések jelen-
tését. 

A tanuló alkalmazza az alapvető 
helyesírási szabályokat a 
begyakorolt szókészlet körében. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: hangok, betűk, 
nyelvtani egységek; 
mondatfajták, helyes-
írási szabályok. 
 
Ének-zene: ritmusjáté-
kok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hang, betű, ábécé, szótag, szó, mondat, írásjelek, szöveg. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás Otthon és az első osztályból szerzett ismeretek, készségek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasás iránti igény felkeltése. 
Alapvető irodalmi ismeretek elsajátíttatása tapasztalati úton (pl. vers, 
mondóka, mese, szereplő). 
Irodalmi alkotások egyeztetése és összevetése a magyar és az olasz 
nyelvben (mondókák, kiszámolók, mesék, dúdolók stb.) 
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Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Az olvasmány címének, témájá-
nak, szereplőinek, főbb esemé-
nyeinek megnevezése. 
A szereplők tulajdonságainak 
megfigyelése és megnevezése. 
Korosztályának megfelelő mese-
darab, bábjáték megtekintése. 
Rövid mesék, történetek dramati-
kus, bábos megjelenítése. 
Az olvasmány tartalmához kap-
csolódó szerepjátékok. 

A tanuló 
 szívesen hallgat rövid, egy-

szerű szövegű meséket, ver-
seket, történeteket, dalokat; 

 néhány verset, mondókát el-
mond fejből; 

 dramatikus játékokban 
együttműködik társaival; 

 szöveghűen felidéz néhány 
művet, illetve azok részleteit 

Vizuális kultúra: jel-
mez, kellék, báb, dísz-
let, gyermekújságok, 
képregények, életkor-
nak megfelelő rajzfil-
mek. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: népköltészet, 
mondókák, kiszámo-
lók, rigmusok, találós 
kérdések, mesék. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mese, vers, verses mese, versszak, verssor, rím, ritmus, ismétlődés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Otthon és az első osztályból szerzett személyes és szociális kompeten-
ciák. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kulturált önkifejezés alapjainak elsajátítása. 
Véleményalkotás egyszerű szituációban. 
A korosztálynak megfelelő mesék, rövid történetek erkölcsi tanulságá-
nak felismertetése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyszerű ítéletek alkotása a me-
sék, versek, rövid történetek sze-
replőiről. Alapvető erkölcsi, esz-
tétikai fogalmak, kategóriák ki-
alakítása (szép, csúnya, jó, rossz, 
igaz, hamis). 
A megismert mese, történet ta-
nulságának összevetése saját ta-
pasztalatokkal, eseményekkel.  
Mindennapi konfliktusok átélése 
dramatikus játékokban, drámajá-
tékban (pl. bábjáték).  

A tanuló 
 ismeri, megérti rövid történe-

tek felépítését, az 
összefüggéseket; 

 képes egyszerű kifejezésekkel 
elmondani a véleményét, és 
meghallgatja másokét; 

 képes beleélésre, azonosulásra 
az életkori sajátosságainak 
megfelelő művek befogadása 
során; 

 dramatikus és drámajátékok 
segítségével képes átélni min-
dennapi konfliktusokat, azo-
kat életkori szintjén kezelni. 

 
Magyar nyelv és iro-
dalom: szólások, köz-
mondások, mesék, 
versek, udvariassági 
kifejezések. 
 
Etika: családtagok, 
szeretet, barátkozás 
(konfliktushelyzetek 
megélése játékokon 
keresztül). 
 
Környezetismeret: 
megfelelő viselkedés 
különböző szituációk-
ban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulság, konfliktus, udvariasság, önkifejezés. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló értse meg az egyszerű olasz nyelvi magyarázatokat, utasításo-
kat és társai közléseit. Válaszoljon a környezetével, önmagával kapcso-
latos egyszerű kérdésekre, és tegyen fel egyszerű kérdéseket. Használja 
a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszönté-
sének udvarias nyelvi formáit. Tudjon helyes kiejtéssel elmondani rövid 
olasz nyelvű memoritereket. 
Ismerje az írott és nyomtatott betűket. Ismert és begyakorolt rövid szö-
veget pontosságra törekvően olvasson fel. 
Sajátítsa el az olasz nyelv beszéléséhez szükséges legalapvetőbb nyelv-
tani ismereteket és nyelvhelyességi szabályokat. 
Legyen tisztában a olasz nyelv tanulásának alapvető céljával, törekedjen 
a pontos nyelvhasználatra. 
Ismerje fel a korosztályának megfelelő történetek erkölcsi tanulságait. 
Legyen motivált a szükséges nyelvi képességek fejlesztése területén, és 
nyitott különböző tanulási technikák megismerésére. 

 
 

2. évfolyam 
 

Témakör Órakeret 
Ortografia (Helyesírás) 15 
Conoscere i compagni(Kik vagyunk) 10 
La famiglia, le stanze (A család, a ház) 10 
Oggetti della scuola e dell’aula 
(Az iskola, az iskolai tárgyak) 15 

Il corpo (A testrészek) 10 
Cibi e bevande(Ételek, mit szeretek és mit nem) 
Cosa piace, cosa non piace 15 

Gli abiti (Ruhadarabok) 10 
Regali (Ünnepek és ajándékok) 15 
Giochi al chiuso (Játékok) 10 
La caccia al tesoro ( Tevékenységek a szabadban) 15 
Év végi ismétlés 7 
Szabadon felhasználható órakeret 12 
Ö s s z e s e n :  144 

 
 

Témakörök Tartalmak, szókincs Fogalomkörök, 
nyelvi kifejezések Nyelvtani elemek 

Ortografia 
Helyesírás, 
olasz ábécé 
15 óra 

Az olasz hangjai és betűi. 
Az olasz helyesírás 

L’alfabeto italiano,  
Az olasz ábécé 
La canzone 
dell’alfabeto 
ortografia(ci, ce, gi, ge 
chi, che, ghi ghe, gn, 
sci, sce, qu, cqu, cu 
Prime letture 
Az első olasz olvasmá-
nyok 
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Conoscere i 
compagni 
Kik vagyunk? 
10 óra 
 

Numeri da 1 a 20 
Colori 
aggettivi qualificativi 
Számok, színek, melléknevek 

Parlare di sé 
Dire e chiedere l’etá 
Salutare 
Descrivere oggetti 
Beszélni magunkról, 
megkérdezni más korát, 
üdvözlések 

essere, avere 
concordanza 
maschile e 
femminile 
Létige és birtoklást 
kifejező ige 
Himnem, nőnem 

La famiglia 
A család 
Le stanze 
A ház 
10 óra 
 

Membri della famiglia 
A családtagok 
Ambienti della casa 
A ház helyiségei 

Chiedere e dire il nome 
di una terza persona 
Harmadik személy ne-
vét kérdezni 
Dov’é 
Hol van 
Esprimere possesso 
Birtoklás kifejezése 

é, sono 
c’é, ci sono 
mio, tuo… 
si chiama 

Oggetti della 
scuola e 
dell’aula 
Az iskola, az 
iskolai tárgyak 
15 óra 

Oggetti scolastici 
Azioni in classe 
Cselekvések az osztályban 
Aggettivi  
Melléknevek 

Chiedere per informarsi 
Kérdezni, 
felvilágosítást kérni és 
kapni 
Dare e ricevere 
istruzioni 
Parlare di possesso: di 
chi é? 

Imperativo, felszó-
lító módú alakok 
Di chi é?  Kié? 

Il corpo 
A testrészek 
10 óra 

Parti del corpo 
Azioni e parole di movimento 
Mozgással kapcsolatos igék és 
cselekvések 
 

Descrivere fisicamente 
un personaggio 
Személy jellemzése 
Esprimere quantitá, 
Mennyiség 
Dare comandi 
Felszólítások 

Avere, 
Bírni 
Quanti, quante 
Mennyi 
Imperativo, felszó-
lító módú alakok 
dare comandi 

Cibi e bevande 
Ételek és italok 
Cosa piace, 
cosa non piace 
Mit szeretek és 
mit nem 
15 óra 

Cibi, bevande 
buono, cattivo 
Jó, rossz 
 

Chiedere cibi e 
bevande: Per piacere mi 
dai..? 
Udvarias kérés 
Commentare, esprimere 
gusti 
Az izlés kifejezése 

Indicativo presente 
dei verbi in -are,  
-ere 
Jelen idejű igék  
(-are, -ere) 
Frasi negative 
Negatív mondatok 
Articolo l’ 
Az l’ névelő 
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Gli abiti 
Az öltözékek 
10 óra 

Vestiti e accessori  
Ruhák és kiegészítők 
Stagioni  
Évszakok 

Parlare di abiti: cosa mi 
metto?  
Beszélgetés az öltözé-
kekről: mit húzzak fel? 
Esprimere possesso 
Birtoklás kifejezése 
 

Questo, quello 
Ez, az 
Aggettivi 
possessivi  
Birtokos névmások 
Concordanza nomi 
aggettivi  
Melléknevek és 
főnevek egyezteté-
se 
Avere, essere  
A két legfontosabb 
ige ragozása 

Regali 
Ünnepek és 
ajándékok 
15 óra 

Regali 
Ajándékok 
Mesi dell’anno 
Az év hónapjai 
Azioni 
Cselekvések 

Augurare buon 
compleanno 
Boldog születésnapot 
kívánni, ajándékot adni 
dare un regalo 
Porre domande relative 
al compleanno 
Kérdéseket feltenni a 
születésnappal kapcso-
latban 

Articolo 
indeterminativo 
Határozatlan név-
elők 
Verbi in –ire,  
-ire végű igék ra-
gozása 
Avverbi 
interrogativi 
Kérdő névmások 
 

Giochi al 
chiuso 
Játékok zárt 
térben 
10 óra 

Giocattoli  
Játékok 
Aambienti della casa, mobili 
A ház helyiségei, bútorok 

Localizzare persone ed 
oggetti 
Tárgyak és személyek 
helyének megnevezése 
Proporre attivitá 
esprimere stati d’animo 
e stati fisici 
Lelki és fizikai állapo-
tok kifejezése 

Preposizioni di 
luogo 
Helyre vonatkozó 
prepoziciók 
Questo é un, questi 
sono 
Ez van, ezek van-
nak 

La caccia al 
tesoro 
Játékok a sza-
badban 
15 óra 

Luoghi esterni, in cortile 
Kinti helyszínek, az udvarban 
Giochi all’aperto 
Szabadtéri játékok 

Capire istruzioni di 
giochi 
Játékszabályok megér-
tése 
Localizzare una persona 
Személyek helyének 
megtalálása 
Raccontare una storia 
Történet, mondóka elő-
adása 
Recitare una filastrocca 
Gyermekdalok előadása 

Preposizioni di 
luogo,  
Helyre vonatkozó 
prepoziciók 
Imperativo  
Felszólító mód 
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A továbbhaladás feltételei 
 
Szókincs: 300 aktív és 100 passzív lexikai egység 
 
Beszédértési készség 
Legyen képes a tanuló hallott, a normális beszédtempónál kissé lassabban elhangzott a 
tanult lexikán túl nem lépő mondatokat, néhány mondatos, egyszerű szöveget megérteni. 
Legyen képes a hallott utasításoknak, felszólításoknak és információknak megfelelően 
reagálni. 
 
Beszédkészség 
Tudjon begyakorolt, elsajátított szavakkal alkotott egyszerű mondatokat ismételni 
illetve, kimondani. 
Tudjon a tanult témakörökben egyszerű kérdéseket feltenni, és ezekre válaszolni, 
reagálni. 
Legyen képes a tanuló a tanult témakörökben 4-5 mondatos önálló gondolatközlésre. 
Törekedjen a helyes hanglejtés, hangsúly és ritmus használatára. 
 
Olvasásértési készség 
Ismerjék fel és értsék meg a tanult szavakat és kifejezéseket, egyszerű mondatokat. 
Tudjon a tanult témakörökben egyszerű utasításokra olvasás alapján reagálni. 
Legyenek képesek rövidebb tanult szöveget helyes kiejtéssel, hanglejtéssel, hangsúllyal és 
helyes ritmusban felolvasni és az ellenőrző kérdésekre választ, adni. 
 
Írásbeli készség 
Tudjon ismert szavakból álló szöveget lemásolni, illetve tollbamondás után az ismert sza-
vakat leírni. 
Tudja az ismert szavak hiányzó betűit pótolni. 
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3–4. évfolyam 
 

A ciklus fő feladata egyszerű olasz szövegeken keresztül a megértési, értelmezési készségek, 
képességek fejlesztése; a olasz nyelv adott szituációhoz igazodó helyes használatának erősíté-
se; a beszédkészség fejlesztése szituációs gyakorlatokban, mindennapi helyzetekben, mindez-
zel a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó felada-
tokkal.  

A hangos és néma olvasás gyakorlása feltételt teremt az olasz nyelvű írott és hallott 
szövegek önálló megértéséhez, mely megalapozza az önálló szövegalkotást. Rövidebb szöve-
gek, olvasmányok feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét, és saját vélemény megfo-
galmazása mellett a másik meghallgatásával ítélőképességét is. 

A szövegfeldolgozás lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos ta-
pasztalatok szerzésére, szerkezeti sajátosságok felfedezésére, az olasz nyelv és az olasz kultú-
ra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére. Az írásbeli szövegalkotás 
különböző olasz nyelvű olvasmányok feldolgozásával tanítható meg és hozzájárul az árnyalt, 
gazdag szókincs kialakításához. 

Az önálló tanulás eljárásainak elsajátítása az olvasás-szövegértés képességének és az 
ismeretszerző képességeknek az intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási szokások és 
technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés lehető-
ségeinek megismerése. 

A 3−4. évfolyamon a helyesírás fejlesztésének célja az életkornak megfelelő nyelvi, 
helyesírási készség kialakítása. 

Az alapszintű olasz nyelvtani ismeretek megszerzésével elkezdődik a tudatos nyelv-
szemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul az igényes nyelvi kifejezésre való tö-
rekvés, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kifejező nyelv-
használatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben. 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid vála-
szok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a 
szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, 
köszönetnyilvánítás, köszöntés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olasz nyelvi szóbeli kommunikáció és a megértés továbbfejlesztése, 
az olasz nyelvi aktív szókincs intenzív gyarapítása. 
A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése, rövid szöveg, beszéd alko-
tása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
A helyes kiejtés, mondatintonáció 
alkalmazása a mindennapi kom-
munikációs helyzetekben (pl. 
párbeszéd, szituációs gyakorlat, 
kiscsoportos beszélgetés). 
Pontosságra törekvés szövegolva-
sáskor, szövegmondáskor. 

A tanuló 
 értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 
 használja a mindennapi érint-

kezésben az udvarias nyelvi 
fordulatokat; 
 

Minden tantárgy: ösz-
szefüggő beszéd. 
 
Vizuális kultúra: saját 
élmény vizuális megje-
lenítése. 
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Figyelem az olasz  nyelvi kom-
munikációban a beszélgetőtársra. 
A beszéd lényegének megértése, 
és reagálás rá. 
Értelmező versmondás. 
Állandósult olasz szókapcsolatok, 
szólások, közmondások jelenté-
sének értelmezése az olvasott 
szövegekben, összevetése magyar 
megfelelővel. 
Az olvasmányokban található 
ritkábban használt szavak meg-
ismerésével a szókincs gyarapítá-
sa. 
 
 
 
Néhány mondatos szöveg alkotá-
sa olvasmányok tartalmáról. 

– bekapcsolódik csoportos be-
szélgetésbe, történetalkotásba, 
közös élményekről, tevékeny-
ségekről való beszélgetések-
be, értékelésbe. 

Ének-zene: ritmusgya-
korlatok. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: állandósult 
szókapcsolatok. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, állandósult szókapcsolat, 
ritmus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, írott szöveg megértése Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás Az olasz nyelv legalapvetőbb – írásra, olvasásra vonatkozó – ismeretei-
nek megléte. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasás fejlesztése. Az értő olvasás fejlesztése kü-
lönböző szövegtípusok feldolgozásával. Egyszerű olasz szövegek érté-
se, információ kikeresése. 
Különböző szövegekben tájékozódás, tartalommondás irányítással. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Életkori sajátosságoknak megfe-
lelő, rövid olasz köznyelvi és 
irodalmi szövegek megismerése, 
megértése. 
Magabiztos néma és hangos olva-
sás a mondat egyszerűbb, életkori 
sajátosságnak megfelelő szinten. 
Irányított olvasás, adatok kikere-
sése egyszerű szövegben, ábrák-
ban, táblázatokban, alkalmazásuk 
a szövegértés érdekében. 
Az olvasmányokhoz kapcsolódó 
gondolatok kifejezése, informáci-
ók kikeresése, értelmezése, vala-
mint ehhez kapcsolódó élmények 
elmondása. 
 
 

A tanuló 
 az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 
 értelmezi és értékeli az élet-

kori szintjének megfelelő 
olasz nyelvi szöveg informá-
cióit és gondolatait; 

 megfelelő nyelvi tudatosság-
gal rendelkezik. 

Környezetismeret: ön-
álló tanulás, szöveg-
feldolgozás kialakítása. 
 
Etika: én magam; az 
én világom. 
 
Vizuális kultúra: sze-
mélyes élmények és 
irodalmi szöveg alap-
ján képek készítése. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: hangos és néma 
olvasás. 
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Rövid szövegek tartalmának el-
mondása tanítói irányítással.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szöveg, adat, szövegértés, táblázat, információ. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az írás, szövegalkotás Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 

Az olasz ábécé betűinek ismerete, írása. Olasz szavak, szószerkezetek, 
rövid mondatok másolása írott és nyomtatott mintáról, a mondat jellem-
zőinek azonosítása. Egyszerű mondatok alkotása, rövid szöveggé fűzé-
se. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetősé-
geinek megismertetése, megvalósításának támogatása. 
Az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével 
és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével. 
Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése hétköznapi témákban, 
olasz nyelvű, egyszerű szövegek alkotásával. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Szósorok, mondatok, egyszerű szö-
vegek hibátlan írása másolással, 
tollbamondás után, emlékezetből. 
Alapvető nyelvhelyességi hibák 
elkerülése. 
Szövegtípusok ismerete. 
Szavak, szószerkezetek, köznapi 
kifejezések írásbeli fordítása. 

A tanuló ismeri az alapvető 
nyelvhelyességi szabályokat, 
normákat. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: szöveg, szö-
vegtípusok, egyszerű 
mondat, fogalmazás 
(cím, bekezdés). 

Ismeretek a cím szerepéről, a szö-
vegek felépítéséről, a különböző 
szövegforma jellemzőiről, a bekez-
dések szerepéről. 
A szövegalkotás műveleteinek is-
merete: címválasztás, a szöveg ta-
golása bekezdésekre, párbeszédek 
formázása. 

A tanuló felhasználja a tanult 
szövegalkotási ismereteket fo-
galmazás készítésekor. 

Környezetismeret; 
szóbeli szövegalkotás. 
 
Vizuális kultúra: egy-
szerű cselekmény 
megjelenítése képso-
rozattal. 

Leírások készítése egyszerű tárgy-
ról, növényről, állatról. Külső-belső 
jellemzés készítése emberről. 
Rövid szöveges üzenetek megfo-
galmazása különféle alkalmakra. 
Fogalmazásíráskor a megfelelő 
nyelvi eszközök alkalmazása. 

A tanuló képes 
 a tanult fogalmazási ismere-

tek felhasználásával rövid 
olasz nyelvű szöveget készí-
teni; 

 adott vagy választott témá-
ról 5-6 mondatos leírást ké-
szíteni. 

Környezetismeret: a 
környezet leírása, be-
mutatása. 
 
Vizuális kultúra: a 
körülöttünk lévő világ 
megjelenítése képso-
rozattal. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elbeszélés, leírás, jellemzés, téma, helyszín, szereplő, cselekmény, 
párbeszéd, témaválasztás, szógyűjtés, címadás, levél, képeslap, meghí-
vó, SMS.  
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az alapvető nyelvi készségek kialakulásához szükséges tanulási techni-
kák, valamint a különböző tanulási technikák ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 
Az alapműveltség elsajátításához szükséges tanulási technikák, eljárá-
sok megismerése, gyakorlása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyszerű tanulási módok, straté-
giák. Tanulás különböző típusú 
szövegekből. 
Ritmus-, mozgás- és beszédgya-
korlatokkal kombinált (koncent-
rációs) memóriagyakorlatok, szö-
vegtanulási technikák. 
Vázlatkészítés irányítással, tanu-
lás, összefoglalás vázlat segítsé-
gével. 
 
Adatok, információk gyűjtésének 
módjai. Alapismeretek a könyvtár 
működéséről. A szótárak jellem-
zői (betűrend, címszó), a szótár-
használat módja. 

A tanuló 
 ismeri az információ forrásait, 
 képes önálló tanulásra; 
 ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 
különböző tanulási feladatok 
teljesítése érdekében; 

 motivált az olasz nyelvtanulás 
terén, saját érdeklődésének 
megfelelően információt ke-
res; 

 szöveghűen felidéz olasz  
szépirodalmi műveket, illetve 
azok részleteit. (mondóka, 
vers, ének)  

Környezetismeret: in-
formációszerzés. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: vázlatkészítés, 
könyvtár, szótárak. 
 
Informatika: informá-
ciókeresés, internet, 
weblapok. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat, internet, szótár, folyóirat. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olasz nyelvi kultúra, ismeretek az (anya)nyelvről Órakeret 
folyamatos  

Előzetes tudás 

Az olasz nyelv kommunikációs eszközként való alapszintű használata. 
Az olasz nyelv alkalmazásához szükséges alapszintű nyelvtani ismere-
tek megléte. Az egyszerű olasz szavak, mondatok helyesírási szabályok 
szerinti írása. 
Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi mintakövetés fejlesztése. Az olasz nyelv nyelvtani és lexikai 
ismereteinek bővítése (szófajok, mondatfajták). 
A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben, az információ-
szerzésben és -felhasználásban, az önellenőrzésben. 
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása. 
Az olasz nyelvi tudatosság fokozása. A helyesírási készség fejlesztése.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Az egyszerű olasz mondatokban a 
beszélő szándékának felismerése. 
Rokon értelmű szavak használata. 
A tanult szófajok felismerése és 
megnevezése. 
A jelen idejű igék helyes haszná-
lata és ragozása beszédben és 
írásban. 

A tanuló 
 felismeri és megnevezi a ta-

nult szófajokat, használja a 
szabályokat; 

 felismeri, megnevezi és meg-
felelően jelöli a mondatfajtá-
kat; 
 

Környezetismeret: 
tulajdonnevek a térké-
peken. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: szófajok, mon-
datok, helyesírás. 
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A főnévek csoportosítása gram-
matikai nem és szám szerint. 
A köznév és a tulajdonnév cso-
portjainak felismerése: személy-
nevek, állatnevek, földrajzi ne-
vek, intézmények neve, márkane-
vek, címek. 
A melléknév felismerése és 
egyeztetése (nem, szám). 
A névmások (személyes, birto-
kos, kérdő) szerepének megérté-
se, alkalmazásuk a mondatokban. 
A leggyakrabban használt egyéb 
szófajok ismerete (határozószó, 
kérdőszó, elöljárószó). 

 

A mondatvégi írásjelek helyes 
használata az egyszerű mondatok 
végén. 
 
Alkalmazó ismeretek: 
Témához kapcsolódó feladatok 
megoldása informatikai környe-
zetben 

A tanuló 
 a mondatot nagybetűvel kezdi 

és megfelelő írásjellel zárja; 
 a begyakorolt szókészlet kö-

rében biztonsággal alkalmaz-
za a tanult helyesírási szabá-
lyokat; 

 írásbeli munkái rendezettek, 
olvashatóak; 

 helyesírását önellenőrzéssel 
felülvizsgálja, szükség esetén 
javítja. 

Környezetismeret: 
térképvázlat készítése 
tulajdonnevek feltünte-
tésével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szófaj, főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézmény-
név, földrajzi név, márkanév, cím, ige, igeragozás, melléknév, egyezte-
tés, számnév, tőszámnév, sorszámnév, személyes névmás, birtokos 
névmás, kérdő névmás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 

Az olasz nyelvű szöveg olvasásához szükséges alapszintű ismeretek 
megléte. Irodalmi alkotások ismerete és megfeleltetése a magyar és az 
olasz nyelvben (mondókák, kiszámolók, mesék, dúdolók stb.). 
Alapvető irodalmi ismeretek megléte (vers, mese, szereplő). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztonságos olasz nyelvű szövegolvasás. 
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva az olasz nemzeti kultúra 
alapjainak megismertetése. 
Ismerkedés az informatikai környezettel.  
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása. 
Egyszerű dokumentumok készítése. 
Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés. 
Néhány közhasznú információforrás megismerése.  
Irányított információkeresés. 
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Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Olasz nyelvi szövegek felismeré-
se formájuk, műfajuk és kommu-
nikációs szándékuk szerint. 
Az olasz olvasmányok tartalmá-
nak rövid bemutatása. 
Törekvés a történetek főszereplő-
inek, idejének és helyszínének 
azonosítására, valamint annak 
megállapítására, hogy ki beszéli 
el a történetet. 
Jellegzetes irodalmi témák, motí-
vumok felfedezése egyszerű olasz 
szövegekben. 
A művek szerkezeti jellemzőinek 
megfigyelése, az események sor-
rendjének, a mesélő személyének 
megállapítása. 
Mesékre jellemző szókapcsolat-
ok, ismétlődő motívumok felis-
merése. 
Rövidebb irodalmi szövegek 
(versek, mesék) önálló olvasása. 
Ritmus-, mozgás- és beszédgya-
korlatokkal kombinált memória-
gyakorlatok.  
Részvétel csoportos játékokban, 
bábelőadásokban, jelenetekben. 
Olasz irodalmi alkotásokkal kap-
csolatos ismeretek bővítése. 
 
Alkalmazói ismeretek: 
Személyekhez vagy más tantárgyi 
tartalmakhoz kapcsolódó adatok 
kiválasztása, rögzítése 
Rövid dokumentumok készítése 
számítógéppel. Irodalmi témák-
hoz kapcsolódó szöveg begépelé-
se, javítása A dokumentum men-
tése és nyomtatása segítséggel. 
Témához kapcsolódó feladatok 
megoldása informatikai környe-
zetben. 
 
Infokommunkikáció: 
Irányított információkeresés 
Kérdésfeltevés. A kérdések pon-
tosítása. 
Az infokommunikációs eszközök 
lehetőségeinek megismerése. 

A tanuló 
 megnevezi olvasmányai szer-

zőjét, szereplőit és azok tulaj-
donságait; 

 azonosítja a történet idejét és 
helyszínét, az események sor-
rendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a 
mesére jellemző fordulatokat, 
szókapcsolatokat, mesejel-
lemzőket; 

 az egyszerű szerkezetű me-
sék, elbeszélések tartalmát 
néhány mondattal mondja el; 

 néhány vers, rövid szöveg-
részlet előadása 

 tudja a számítógépet használ-
ni egyszerű, rövid dokumen-
tum elkészítéséhez 

 tudjon tájékozódni oktatási 
témájú oldalakon tanári segít-
séggel 

 tudjon egyszerű helyzetekkel 
kapcsolatos kérdéseket meg-
fogalmazni 

 ismerje az elterjedt infokom-
munikációs eszközök lehető-
ségeit és kockázatait 

 

Környezetismeret: 
környezeti, természeti, 
környezetvédelmi té-
májú olvasmányok. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: prózai és ver-
ses művek szerkezete. 
 
Ének-zene: a népdalok 
szövege. 
 
Vizuális kultúra; me-
sék, gyermekirodalmi 
alkotások és azok ani-
mációs, filmes adaptá-
ciói. 
 
Testnevelés és sport: 
ritmikus mozgásgya-
korlatok. 
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Információ küldése, fogadása. 
A kockázatok bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Monda, legenda, közmondás, szólás, találós kérdés, elbeszélés, szerep-
lő, ismétlés, ritmus, dokumentum, mentés, nyomtatás, keresőprogram, 
mobil eszközök, kockázat. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Könyvtári informatika Órakeret 
folyamatos 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 
A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat szabályainak 
betartása.  
Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, tartalmi 
jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, használatuk alapjai.  
A források azonosító adatainak megállapítása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Könyvek keresése a szabadpol-
con szerző, cím, téma szerint. 
A könyvtárban elvárt viselkedési 
szabályok megismerése, betartá-
sa. 
A kölcsönzési folyamat megisme-
rése. 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő 
művek felismerése. 
Információforrások formai és 
tartalmi jellemzőinek megismeré-
se. 
Információforrások használata. 

A tanuló 
 képes eligazodni az iskolai 

könyvtár tér- és állomány-
szerkezetében; 

 ismeri a könyvtárak alapszol-
gáltatásait 

 betartja a könyvtárhasználat 
szabályait 

 meg tudja különböztetni az 
egyes dokumentumtípusokat 

 

Magyar nyelv és iro-
dalom: alapismeretek a 
könyvtár tereiről és 
állományrészeiről; 
a könyvek tartalmi 
csoportjai: szépiro-
dalmi művek, ismeret-
terjesztő irodalom, 
kézikönyvek, elektro-
nikus információhor-
dozók. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Könyvtár, könyvtári szolgáltatás, szépirodalom, ismeretterjesztő mű, 
szabadpolc, kölcsönzés, dokumentumtípus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
A kulturált önkifejezés alapjainak megléte. Véleményalkotás egyszerű 
szituációban. A korosztályának megfelelő olasz történetek, mesék er-
kölcsi tanulságának felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismertetése, véleményalkotás egy-
szerű szituációban vagy korosztálynak megfelelő olasz szépirodalmi 
művek/ részletek alapján. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
A megismert helyzetek tanulsá-
gának alkalmazása mindennapi 
helyzetekben. 
A művek tanulságainak 
értelmezése saját szerepünkre, 
helyzetünkre a mindennapi éle-
tünkben, példa bemutatása, mind-
ezek kifejezése más eszközzel is 

A tanuló 
 megérti a történetek tanulsá-

gait, felismeri azokat hétköz-
napi helyzetekben; 

 elfogadja az övétől eltérő vé-
leményeket; 

 képes beleélésre, azonosulásra 

Etika: értékrend alaku-
lása; szűkebb és tá-
gabb környezetem, 
barátság, önismeret. 
 
Környezetismeret: 
egészséges életmód; 
viselkedési normák. 



 

62 
 

(pl. drámajátékok). 
Mások véleményének megértése, 
elfogadása, vélemények összeve-
tése, érvelés egy vélemény mel-
lett. 
Mindennapi konfliktusok átélése 
dramatikus játékokban, drámajá-
tékban (pl. bábjáték). 

az életkori sajátosságainak 
megfelelő művek befogadása 
során; 

 dramatikus és drámajátékok 
segítségével képes átélni min-
dennapi konfliktusokat saját 
és eltérő álláspontból is, azo-
kat életkori szintjén kezelni. 

 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: irodalmi mű-
vek erkölcsi tanulsá-
gai. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulság, vélemény, konfliktus, önismeret, viselkedési norma. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait olasz nyelven. 
Aktivizálja olasz szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a 
mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílu-
sát igazítsa a beszélgető partneréhez. 
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, történetalkotásba, közös 
élményekről, tevékenységekről szóló beszélgetésekbe. 
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert, rövid 
olasz szöveget. Életkorának, nyelvi szintjének megfelelő szöveget ért-
sen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 
röviden fogalmazza meg. 
Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola 
könyvtárát. Igazodjon el az olasz nyelvű könyvekben, gyermekújságok-
ban, szótárakban. 
Olasz nyelvű verseket, szövegeket szöveghűen, megfelelő hangsúlyo-
zással mondjon el. 
Adott vagy választott témáról 5-6 mondatos fogalmazást készítsen olasz 
nyelven, a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek, 
ismerje fel a tanult szófajokat és nevezze meg azokat szövegben is. 
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyes-
írási szabályokat. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség 
esetén javítsa. 
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával. Ítélőképessége, erkölcsi, 
esztétikai és történeti érzéke az életkori sajátosságoknak megfelelő le-
gyen. Legyen nyitott, motivált a nyelvi képességek fejlesztése területén. 
Ismerje a számítógép működését, használatára vonatkozó szabályokat; 
tudja használni az alapvető informatikai eszközöket; 
legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével; 
tudjon készségfejlesztő számítógépes szoftvereket használni. 
Tudjon készíteni egyszerű dokumentumokat tanári segítséggel; legyen 
képes a személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó 
adatok kiválasztására, rögzítésére; legyen képes közhasznú információ-
források használatára. 
Legyen képes egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések 
megfogalmazására; legyen képes irányított módon információt keresni; 
ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait. 
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Legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezeté-
ben; ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait; ismerje az elterjedt 
dokumentumtípusokat; legyen képes a források azonosító adatainak 
megállapítására.  

 
3. évfolyam 

 
Témakör Órakeret 

Év eleji ismétlés 10 
Il tempo cronologico 
(Az idő) 
Le abitudini quotidiane  
(Napi szokások) 

15 

Feste e festivitá in Italia e nel mondo 
(Ünnepek Olaszországban és a világban) 15 

Il tempo atmosferico, lo stato d’animo, le sensazioni 
(Az időjárás, lelki állapotok, érzelmek) 15 

Giochi e passatempi della nostra e delle altre culture 
(Játékok és időtöltések a mi és más kultúrákban) 10 

Il mondo del circo, il mondo dei bambini 
(A cirkusz világa, a gyerekek világa) 15 

Il camaleonte e altri animali 
(A kaméleon és más állatok) 15 

I diversi ambienti del territorio italiano 
(Különféle környezetek és tájak Olaszországban) 15 

L’arrivo di un animale 
(Egy házi kedvenc érkezése) 14 

Bidú saluta i suoi amici 
(Búcsú egy baráttól ) 10 

Év végi ismétlés 10 
Ö s s z e s e n :  144 

 
 

Témakörök Tartalmak, szókincs Fogalomkörök, 
Nyelvi kifejezések Nyelvtani elemek 

Il tempo 
cronologico 
Le abitudini 
quotidiane 
 (Napi szoká-
sok) 
15 óra 

L’orologio, l’ora, i minuti 
Az óra, a percek 
 

Descrivere le routine 
quotidiane del bambino 
A napi rutin 
Informarsi sull’ora 
Megkérdezni  és meg-
mondani az időpontot 
Dare indicazioni 
sull’ora 

Presente dei verbi 
riflessivi 
A visszaható igék 
Verbo fare 
A fare(csinálni) ige 
La forma 
interogativa 
A kérdő mondat 
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Feste e festivitá 
in Italia e nel 
mondo 
Ünnepek 
Olaszország-
ban és a világ-
ban 
15 óra 

I mesi, le stagioni, festivitá 
A hónapok, évszakok és ünnepek 

Informarsi sul giorno e 
sul mese 
megkérdezni a napot és 
hónapot 
Comprendere le regole 
di comportamento 
Megérteni a viselkedési 
szabályokat 
Chiedere permesso 
engedélyt kérni 

Il verbo dovere, 
potere 
A dovere (kelleni) 
és potere 
(lehet) ige ragozása 
Quando 
Mikor 

Il tempo 
atmosferico, lo 
stato d’animo, 
le sensazioni 
Az időjárás, a 
lelkiállapot, az 
érzések 
15 óra 

Giorni della settimana, fenomeni 
atmosferici, sensazioni 
A hét napjai, időjárási jelenségek, 
érzések 

Descrivere fenomeni 
atmosferici 
Időjárási jelenségek 
leírása 
Esprimere sensazioni 
Érzelmek kifejezése 
Informarsi sugli 
impegni dei compagni 
Érdeklődés társak el-
foglaltságai iránt 

Di chi é, di chi 
sono 
Kié? 
Possessivi   
Birtokos névmások 
Verbi impersonali 
Személytelen igék 
Esprimere 
sensazioni 
Érzelmek kifejezé-
se 
 
 

Giochi e 
passatempi 
della nostra e 
delle altre 
culture 
(Játékok és 
időtöltések a 
mi és más kul-
túrákban) 
10 óra 

Giochi all’aperto 
Játékok a szabadban 

Raccontare esperienze 
Élmények elmesélése 
Descrivere ambienti 
Különféle környezetek 
leírása 
Chiedere informazioni 
Információ kérése 

Vorrei, posso + 
infinito 
(Szeretnék…) 
C’é, ci sono 
Van, vannak 

Il mondo del 
circo, il mondo 
dei bambini 
(A cirkusz vi-
lága, a gyere-
kek világa) 
15 óra 

Personaggi del circo 
A cirkuszi szereplők 
Aggettivi descrittivi 
Melléknevek 

Esprimere preferenze 
Vélemény kifejezése, 
kérdés vagy kérés meg-
fogalmazása 
Chiedere per sapere e 
per ottenere qualcosa 

Il perché causale 
Okhatározói mon-
datok 
Preposizioni 
articolate 
Névelők és 
prepoziciók talál-
kozása 
Aggettivi 
qualificativi 
Melléknevek 
Mi piace, non mi 
piace 
Szeretem, nem 
szeretem 
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Il camaleonte e 
altri animali 
(A kaméleon és 
más állatok) 
15 óra 

Gli animali  
Az állatok 
La festa e l’invito 
Ünnep és meghívás 

Esprimere desideri, 
Kívánságok kifejezése 
Descrivere animali 
Állatok leírása 

Com’é?  
Milyen? 
Il che relativo  
A che kötőszó 
Concordanza 
nome-aggettivo 
Főnév, melléknév 
egyeztetése 

I diversi 
ambienti del 
territorio 
italiano 
(Különféle 
környezetek és 
tájak Olaszor-
szágban) 
15 óra 

Gli ambienti naturali 
A természetes környezetek 

Descrivere ambienti 
persone e animali 
Környezetleírás, állat és 
személy leírása 
Verbalizzare esperienze 
Tapasztalatok elmondá-
sa 
 

Passato prossimo 
A közel múlt 
La negazione 
A tagadás 
Il pronome chi 
A chi névmás 
 

L’arrivo di un 
animale 
(Egy házi ked-
venc érkezése) 
14 óra 

Animali selvatici 
Vadállatok 

Esprimere necessitá 
Szükségesség kifejezé-
se 
Rispondere alle 
domande-chiave 
Válasz kulcskérdésre 

Da quando? 
Mióta? 
Avverbi di luogo 
Helyhatározószók 
Aver bisogno 
Szükséges 
Verbi modali 
Módbeli segédigék 

Bidú saluta i 
suoi amici 
(Búcsú egy 
baráttól) 
10 óra 

Stelle e pianeti 
Csillagok és bolygók 
Alcuno, nessuno, tutti 
Néhányan, senkisem, mindenki 

Accomiatarsi 
Elbúcsúzás 
Indicare quantitá 
indefinite 
Határozatlan mennyisé-
gek megjelölése 
Esprimere sentimenti 
Érzelmek kifejezése 

Avverbi e 
preposizioni di 
luogo 
Helyhatározó 
prepozícók és szók 
Pronomi indefiniti 
Határozatlan név-
mások 
Passato prossimo 
Közel múlt 

 
A továbbhaladás feltételei 
 
Szókincs: 400 aktív és 200 passzív lexikai egység 
 
Beszédértési készség 
Értsék meg a tanult témákban a tanult nyelvtani jelenségek keretei között az élő 
nyelvnek megfelelő beszédtempóban folytatott rövid beszélgetést, ha az nem tartalmaz 
ismeretlen szavakat és megfelel az idegen nyelv köznyelvi kiejtési normáinak. 
Tudjanak a témákkal kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani (pl. hiányzó informá-
ciók kitöltése, válaszadás egyszerű kérdésekre, igaz-hamis állítások eldöntése, utasítások kö-
vetése) 
 
Beszédkészség 
Alakuljon ki a helyes hangsúly, hanglejtés és hangképzés. 
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A tanulók legyenek képesek egy adott témakörön belül mások által kezdeményezett beszélge-
tésben részt venni, tudjanak megválaszolni a tananyaggal, személyükkel és környezetük-
kel kapcsolatos beszédhelyzetben feltett kérdéseket, illetve kérdések feltevésével kezdemé-
nyezzenek egyszerűbb beszélgetéseket. 
Tudjanak a tanulók a témakörökben megismert szavakkal egyszerű mondatokat alkot-
ni. 
Legyen képes a tanuló a tárgyalt témakörökben 4-5 mondatos önálló gondolatközlésre és in-
formációadásra 
Memoriterként tanuljanak meg rövid szövegrészeket, párbeszédeket, mondókákat, is-
merjenek dalokat. 
 
Olvasásértési készség  
Tudjanak az olvasott szövegekkel kapcsolatban egyszerű feladatokat megoldani. 
Legyenek képesek rövid szövegrészeket megérteni, alakuljon ki a néma olvasás és a szö-
vegértés készsége is egy-egy rövidebb szövegrész kapcsán. 
Tudjanak tanult szövegeket helyesen értelmezve felolvasni. 
 
Írásbeli készség 
Ismerjék az adott idegen nyelv magyartól eltérő betűinek és hangkapcsolatainak írásmódját. 
Legyenek képesek ismert szavakat másolás vagy diktálás alapján helyesen leírni. 
Tudjanak összekevert betűkből ismert szavakat alkotni, hiányos szavakat illetve szöveget pó-
tolni. 
Tudjanak nyelvi modell alapján önállóan egyszerű szöveget megszerkeszteni.  
 

4. évfolyam 
 

Témakör Órakeret 
Év eleji ismétlés  8 
Adotto un animale 
(Állatok a családban) 10 

Safari fotografico 
(Egzotikus állatok) 15 

Un nuovo amico 
(Egy új barát) 15 

Al centro commerciale 
(Bevásárló központ, üzletek) 15 

Una giornata in cittá 
(Egy nap a városban) 10 

Progetto cittá 
(Állampolgári ismeretek alapszinten) 15 

L’importante é… 
(Sport) 15 

Tempo per… 
(Szabadidős tevékenységek) 15 

Che sorpresa ! 
(Irodalmi műfajok alapismeretei) 15 

Évvégi ismétés 
Szabadon felhasználható órakeret 11 

Ö s s z e s e n :  144 
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Témakörök Tartalmak, szókincs Fogalomkörök, 
Nyelvi kifejezések Nyelvtani elemek 

La vita con cani 
e gatti-  
(Háziállat a csa-
ládban, kutyák 
macskák) 
10 óra 

Regole di 
comportamento con gli 
animali 
Az állatokkal való vi-
selkedésmód szabályai 
Le professioni 
Foglalkozások 
Frasi idiomatiche e 
barzellette 
Szólások és viccek 

Esprimere possesso 
Birtoklás kifejezése 
Esprimere causa  
Esprimere opinione 
Esprimere finalitá 
Ok és cél kifejezése, vé-
lemény nyilvánítás 
Descrivere un animale 
Állat leírása 
Fare ipotesi 
Fare domande per 
individuare un 
personaggio 
Elgondolás kifejezése, 
kérdés feltevés egy sze-
mély azonosítására 

Riconoscere i derivati di 
un nome primitivo 
Továbbképzett főnevek 
felismerése 
Pronomi e aggettivi 
possessivi 
Birtokos névmások és 
jelzők 
Il verbo dovere 
Dovere (kell) ragozása 
Le preposizioni articolate 
A névelők és prepozíciók 
találkozása 
La proposizione 
interrogativa 
A kérdőmondat 
Passato prossimo 
Közel múlt 

Gli animali che 
si incontrano in 
un safari 
fotografico 
(Egzotikus álla-
tok) 
15 óra 

Frasi idiomatiche e 
poesie sugli animali 
Szólások és versek álla-
tokról 
Nomi di animali 
Állatnevek 

Esprimere gusti 
Izlést kifejezni 
Narrare esperienze al 
passato 
Múltbeli események el-
mondása 
Descrivere animali e 
ambienti 
Állatok és környezetük 
leírása 
Riconoscere in una 
descrizione l’elemento 
principale 
Leíró szövegben felis-
merni a fő elemeket 

Localizzazione nel, nello, 
ecc. Vicino, dietro, 
davanti 
Helymeghatározó kifeje-
zések 
Mi piace+infinito 
Preferisco 
Szeretem, jobban szere-
tem 
Verbo andare presente e 
pass. Pross. 
Andare ige jelen és közel 
múltban 
C’é ,ci sono 
Van, vannak 
Le preposizioni articolate 
A névelők és prepozíciók 
találkozása 

La cicogna e il 
pipistrello 
(Egy új barát) 
15 óra 

Altri animali, 
barzellette su animali 
Egyéb állatok, állatok-
ról szóló viccek 

Esprimere finalitá 
Célhatározó 
Riportare cose dette da 
altri 
Elmondani másoktól hal-
lottakat 
Narrare eventi accaduti 
contemporaneamente nel 
passato 
Elmondani egyidejűleg 
történt eseményeket 

Frase finale: per+ infinito 
Io vorrei+ infinito 
Célhatározói mondatok 
Discorso diretto/ indiretto 
Közvetett és közvetlen 
párbeszéd 
Passato prossimo 
(ripresa) 
Imperfetto  
Közel múlt és folyamatos 
múlt 
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Cosa si trova in 
un centro 
commerciale 
(Bevásárló köz-
pont, üzletek) 
15 óra 

Negozi e negozianti 
 
Üzletek és eladóik 
Orari dia pertura dei 
negozi 
Üzletek nyitvatartási 
ideje 
Formule per effettuare 
degli acquisti 
Vásárláshoz szükséges 
kifejezések 

Esprimere azioni in atto 
Kifejezni éppen zajló 
eseményeket 
Descrivere ambienti 
Környezet leírása 
Esprimere il materialedi 
capi di abbigliamento 
Ruhák anyagának kifeje-
zése 
Dare informazioni sugli 
orari di apertura 
Felvilágosítás adni nyit-
vatartási időkről 
Raccontare sequenze di 
azioni 
Egymás utáni események 
ismertetése 

 Localizzazione sotto, 
vicino, in mezzo, 
In+articolo, su+ articolo 
Helyhatározói kifejezések  
 
Possesso espresso da 
di+articolo 
Birtoklás kifejezése 
(di+ névelő) 
Si vede si vedono 
Látható, láthatóak 
Sto+ gerundio 
Folyamatos jelen 
Aggettivi in -e al 
singolare e plurale 
E végű melléknevek 
egyes és többes számban 
Complemento di materia 
Anyag határozó 

Mezzi di 
trasporto 
(Egy nap a vá-
rosban) 
10 óra 

I mezzi di trasporto e il 
loro uso 
A közlekedési eszközök 
és használatuk 
Cittá d’Italia 
Olasz városok 
Professioni e 
professionisti che si 
incontrano in cittá 
Foglalkozások és kép-
viselőik a városban 
Poesia sul vigile urbano 
Vers a közlekedési 
rendőrről 
 

Raccontare esperienze al 
passato 
Múltbeli események el-
mondása 
Dare istruzioni 
Dare indicazioni 
Felvilágosítás és tájékoz-
tatás adása 
Scrivere una cartolina 
Képeslap írása 
Fare richiesta in modo 
cortese 
Udvarias kérés 

Passato prossimo dei 
verbi di movimento 
Mozgást jelentő igék kö-
zel múltban 
Avverbi di tempo: prima, 
dopo, poi, alla fine 
Időhatározószók 
Pronomi diretti lo, la ,li, 
le 
Tárgyas névmások 
Complemento di mezzo : 
andare in 
Andare da 
Valakihez vagy valamibe 
menni 

Educazione alla 
cittadinanza 
(Állampolgári 
ismeretek alap-
szinten) 
 
15 óra 

Partecipare allo 
sviluppo di una cittá 
Részvétel egy város 
fejlesztésében 
Diritti e doveri dei 
bambini 
Gyerekek jogai és köte-
lességei 
Principi di ecologia 
Környezetvédelmi ala-
pok 
 

Descrivere ambienti e 
situazioni 
Környezetet és körülmé-
nyek leírása 
Esprimere necessitá 
Szükségesség kifejezése 
Esprimere diritti e doveri 
Jogok és kötelességek 
kifejezése 
Fare paragone tra il 
passato e il presente 
A múlt és a jelen össze-
hasonlítása 

La necessitá espressa da: 
Bisogna 
Szükséges, kell 
C’era, c’erano 
Volt, voltak 
Imperfetto indicativo 
Folyamatos múlt 
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Lo sport 
(A sport) 
15 óra 

Sport, sportivi e 
ambienti dove si pratica 
sport 
Sportok és sportolók, 
sportok helyszínei 
Motivazione per cui si 
pratica uno sport 
A sportolás motivációi 

Narrazione di azioni in 
passato 
Múltbeli cselekvések 
elmondása 
Descrivere situazioni 
Helyzetek leírása 
Esprimere preferenze, 
oppinioni 
Vélemény, választás kife-
jezése 
Localizzare esperienze 
Események színhelyei 
Confrontare oggetti 
Tárgyak összevetése 
 

Verbi riflessivi in passato 
Múlt idők: Passato 
prossimo, imperfetto. 
Verbi riflessivi al passato 
prossimo Visszaható igék 
múlt időben 
 
Frase relativa con che 
Che kötőszavas monda-
tok 
Il verbo preferico – 
ripresa dei verbi in –isc 
A preferire ige ragozása 
Localizzazione in, a  
Az a és in elöljárószók 
Il comparativo di 
maggioranza 
Összehasonlító mondatok 

Il tempo libero 
(A szabadidős 
tevékenységek) 
15 óra 

Gli interessi e le 
passioni personali 
Személyes érdeklődés 
és tevékenység 
Il gioco creativo 
A kreatív játék 
Cittá d’Italia 
Olasz városok 
Espressioni idiomatiche 
Jellegzetes kifejezések, 
szólások 

Narrare azioni abituali 
Szokásos tevékenységek 
ismertetése 
Narrare azioni al passato 
Descrivere situazioni in 
sequenza 
Múltbeli események, 
egymás utáni helyzetzek 
elmondása 
Dare informazioni sui 
propri impegni 
Előadni a saját elfoglalt-
ságokat 
Esprimere preferenze e 
interessi 
Érdeklődés kifejezése 

Passato prossimo del 
verbo stare 
A stare ige ragozása 
Verbi irregolari in pass. 
Pross. 
Rendhagyó igék közel 
múltban 
Complemento di tempo 
alle… dalle- alle 
Időhatározói kifejezések 
I gradi dell’aggettivo 
Superlativo assoluto e 
relativo 
A melléknév fokozása 

La visita 
inaspettata di 
Bidú 
( Irodalmi mű-
fajok alapismere-
tei) 
15 óra 

Differenti tipologie 
testuali (articolo, 
lettera, testo orale…) 
Különböző fajtájú szö-
vegek (újságcikk, levél, 
szóbeli szöveg) 

Descrivere ambienti 
Környezet leírása, 
cselekvések közlése 
Descrivere azioni 
Scrivere lettere 
Levélírás 

Ripresa e consolidamento 
di strutture giá incontrate 
Már megismert struktú-
rák negszilárdítása 

 
A továbbhaladás feltételei 
 
Szókincs: 600 aktív és 300 passzív lexikai egység 
 
Beszédértési készség 
Értse meg a tanuló az élőbeszédnek megfelelő tempójú idegen nyelvű óravezetést. 
Fokozatosan értsék meg a tanár rövid, egyszerű célnyelvi szómagyarázatát, amennyiben az 
ismert nyelvi elemeket tartalmaz. 
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Értse meg a köznyelvi ejtési normának megfelelő anyanyelvi beszélőt is, ha annak beszé-
de a szokott beszédtempónál valamivel lassúbb és a globális értést gátló mértékben ismeret-
len lexikát és nyelvtant nem tartalmaz. Értse meg a gépi hangot is, ha az a fenti kritériu-
moknak megfelel.  
Legyen képes a tanuló az ilyen hallott szövegekben a szövegösszefüggés felismerésére, a 
hallott történet főbb mozzanatainak követésére és felidézésére. Találják meg a tanulók a 
hallott szövegben a számukra fontos információt. 
Legyenek képesek megoldani hallott szöveghez kapcsolódó feladatokat. 
 
Beszédkészség 
Szóbeli megnyilatkozásait megközelítően helyes kiejtéssel tegye. 
Tudjon a beszélgetés során udvariasan hozzászólni, véleményt alkotni.  
Ismerje a formális szóbeli érintkezés életkorának megfelelő formáit. 
A tanulók idegen nyelven röviden foglaljanak össze ismert szövegeket. 
Életszerű szituációkban folytassanak egyszerű párbeszédet. 
Tudjanak a tanult anyaggal kapcsolatban információt kérni és adni, tárgyakat, jelen-
ségeket egyszerűen leírni, tudjanak ismert témakörökhöz tartozó képekről néhány ösz-
szefüggő mondatot, történetet, mesét alkotni, elmondani. 
Az idegen nyelvi memória fejlesztése céljából tanuljanak meg rövidebb nyelvi egysége-
ket is. 
Legyen képes beszédszándékát és véleményét a tanult témakörökben megfelelő nyelvi esz-
közökkel kifejezni. 
 
Olvasásértési készség 
Olvassanak fel a tanulók ismert szövegeket helyes kiejtéssel. 
Legyenek képesek az ismert szövegek lényegét kiemelni vagy összegezni, illetve a kért in-
formációkat a szövegben megkeresni.  
Ismerkedjen meg a tanuló a korának megfelelő egy- és kétnyelvű szótár használatával. 
Fokozatosan ismerkedjenek meg egyszerűbb autentikus szövegekkel. 
 
Írásbeli készség 
Legyenek képesek ismert szavakból álló, ismert nyelvtani jelenségekre épülő szövegeket 
tollbamondás után leírni. 
Tudjanak feldolgozott szövegekhez egyszerű kérdéseket feltenni és feltett kérdésekre 
írásban, válaszolni. 
Tudjanak írni meghívót, üdvözlőkártyát, egyszerű levelet megfogalmazni, ismerjék ezek 
formai szabályait. 
Legyenek képesek rövid irányított fogalmazást írni.  

 
Ellenőrzés, értékelés 
 
Az alapkészségek, alapképességek, alapismeretek ellenőrző felmérése, értékelése fejlesztő 
szándékú, tervszerű és folyamatos. Célszerű külön értékelni az önálló tevékenységeket, önálló 
teljesítményeket és a közös illetve csoporttevékenységet. Bizonyos esetekben a tanulókat is be 
lehet vonni az értékelésbe, bírálatba a maguk és egymás teljesítményével kapcsolatban. Fon-
tos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után maguk is pontosabb képet 
alkothassanak saját és társaik képességeiről, felismerjék hiányosságaikat, érezzék szükségét a 
hiányok pótlásának, a hibák kijavításának. A tanulók munkájának megítélésében kapjon 
hangsúlyos szerepet a szóbeli és írásbeli kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, a szó-
beli és írásbeli szövegalkotás értékelése. A beszédkészség mérése folyamatos legyen, ám 
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minden esetben jellemezze a személyiség tisztelete, hiszen célja elsősorban az önismeret fej-
lesztése, az önbizalom erősítése. 
Az értékelés döntően személyre szóló, fejlesztő legyen, vagyis a tanuló aktuális teljesítményét 
saját korábbi teljesítményéhez is viszonyítsa. A reális és ösztönző értékelés alapja a tanulók 
tudásának, teljesítményének alapos ismerete. 
Célszerű változatosan, árnyaltan értékelni a tanulók munkáját: verbálisan, nonverbálisan, szó-
beli illetve írásbeli visszajelzésben. 
Az ellenőrzés különféle formái harmonikusan jelenjenek meg a nevelési folyamatban (pl. 
szóbeli és írásbeli feladatmegoldás, cselekvés, vizuális megjelenítés, szóbeli és írásbeli felmé-
rés, szóbeli és írásbeli felelet, szóbeli beszámoló, szóbeli házi feladat, írásbeli házi feladat, 
dolgozat, feladatlap, a kommunikációs helyzetgyakorlatok tanári és tanulói értékelé-se, írás-
beli fogalmazások szöveges értékelése, kiselőadások, önértékelés stb.). 
 
Taneszköz, tankönyv 
 
A helyi tanterv bevezető, általános részében leírt elvek szerint évente határozza meg a mun-
kaközösség. 
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II.3 
KÖRNYEZETISMERET 1-4. ÉVFOLYAM 

 
 

 1.évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam. 4. évfolyam 
Heti óraszám 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 
Éves óraszám 36 óra 36 óra 36 óra 36 óra 

 
Az olasz program sajátosságai: 
A környezetismeret tantárgyat az alsó tagozat valamennyi évfolyamán olasz nyelven oktatjuk. 
Az olasz közösségben igen nagy a fluktuáció. A családok egy része a 8 tanéven belül többször 
is változtatja lakóhelyét a két ország között, így az olasz program kialakításakor törekednünk 
kellett arra, hogy mind a magyar, mind az olasz iskolában sikeresen tudjanak teljesíteni tanu-
lóink. Ezért a helyi tanterv elkészítésekor teljes mértékben figyelembe vettük a kiadott keret-
tantervben meghatározott tananyagot és követelményeket, amelyet kiegészítettünk az olasz 
program céljainak megfelelő tartalommal. Az egyes tematikai egységek órakeretének megha-
tározásakor is ezt a kettős célt tartottuk szem előtt. A tanterv szerkezeti felépítése szintén a 
környezetismeret tantárgy kerettantervén alapul, kiegészítve a „Kiemelt témák”-kal és az eh-
hez kapcsolódó „Olasz tananyaggal bővített tartalmak”-kal.  
1-2. évfolyamon a magyar és olasz tartalmak jelentős részben hasonlóak, a kétféle kultúrához 
kötődő tananyag feldolgozása teljesen párhuzamosan zajlik. 
3-4. évfolyamon viszont jelentős különbség van a tananyag tartalmak között. A feldolgozás 
segítése céljából ezen a két évfolyamon a szabadon tervezhető órakeret terhére 1-1 órával 
megnöveltük a tantárgy óraszámát. Így az összóraszám negyed része a magyar, háromnegyed 
része az olasz tananyag elsajátítását szolgálja. A 3. és 4 évfolyamon az olasz tananyag a felső 
tagozat országismeret tantárgy egyes témaköreit készíti elő, ugyanakkor szorosan kapcsolódik 
a magyar nyelven oktatott természetismeret tantárgyhoz is. A tananyagok koncentrikusan bő-
vülnek az egyes évfolyamokon az egyre mélyülő tudás megszerzésének lehetőségét biztosítva 
ezzel. Az órák tervezése során nem választjuk el mereven a magyar és olasz tartalmakat, ahol 
csak lehet egymáshoz kapcsoljuk azokat. 
A környezetismeret tantervben integrálva megtalálhatók az informatika műveltségi terület 
egyes tematikai egységeiben szereplő nevelési-fejlesztési célok, ismeretek, fejlesztési köve-
telmények, kulcsfogalmak, a fejlesztés várt eredményei is. Az informatikai eszközök haszná-
latát gyakorlatban az ismeretek elsajátíttatására, gyakoroltatásra széles körben alkalmazzuk 2. 
évfolyamtól kezdve. A tanítást-tanulást készségfejlesztő számítógépes szoftverekkel, oktató-
programokkal segítjük. A 4. évfolyamon az információs társadalom témakör feldolgozásához 
nem rendeltünk órakeretet, a környezetismeret tanítása-tanulása során gyakorlatba ágyazva  
sajátítják el a leírt tartalmakat.  
 
Célok, feladatok: 
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 ne-
vezze, és az ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy célja, 
hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb kör-
nyezet 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 bonyo-
lultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sajátosságainak 
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megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok munkája. A környe-
zetismeret 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 érzék-
szervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind pon-
tosabb 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 lépcsőfo-
kát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában a pe-
dagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkere-
sésben 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) bővíté-
séhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a környezet-
tel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös tanulás 
során. A tantanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztással és 
problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, ha a tananyag-
feldolgozás 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 történé-
sekre, a tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környezetisme-
ret 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 értelme-
zett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek fel-
építésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő 
értékelési formák, különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójá-
nak fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények meg-
valósítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, 
önismeretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számá-
ra legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével megismerkedhet, tudását bővítheti, meg-
erősítést 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 ala-
pozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet tisztelő, a 
saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai újdonságok-
ra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az életszakaszban.  
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1–2. évfolyam 
 
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 cso-
port közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a külön-
böző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus élmé-
nyén 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 kör-
nyezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek 
megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt ala-
kítjuk 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 megfigyelése-
ken és tényeken alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé. 
A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy kialakí-
tása, 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 ter-
mészettel 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 tudá-
sának gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy éppen 
a közlekedés vagy településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a kisgyer-
meknek, 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 hónapok-
ban 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 ho-
zott, illetve a helyi közösségekben élő narratívák beépítése a helyi tantervbe emiatt is kívána-
tos. 
A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját tapasztala-
tokkal 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 felelős-
ségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az azonosságtudat és a hagyományokhoz való 
kötődés erősítésében, az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret kibon-
takoztatásában 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. 
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1. évfolyam 
 
 

Témakörök Órakeret 

Az iskola 3 
Anyagok körülöttünk. Mi van a teremben? 8 
Az iskolás gyerek 3 
Hóban, szélben, napsütésben 6 
Élőlények közösségei 10 
Összefoglalás 6 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység Az iskola Órakeret 
3 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Látogatás az iskolában 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, le-
írás, összehasonlítás, csoportosítás). 
A térbeli tájékozódás fejlesztése. 
A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és 
értelmezése. A jelekből álló információkhoz kapcsolódó kommuniká-
ció fejlesztése. 
Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gya-
koroltatása. 
A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése 
az iskolai környezetben. 
Környezetérzékenység alapozása.    

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Hogyan tájékozódunk az iskola 
épületében és környékén? 
Kikkel találkozunk az iskolá-
ban? 
Mi a különbség az óvoda és az 
iskola között? 
Az iskolai élet rendje. 
Hogyan öltözködünk az iskolá-
ban? 
Mi van az iskolában? 
Élő, vagy élettelen? 
Milyen élőlények vannak a tan-
teremben, az iskolában, az isko-
la udvarán? 
 

Személyes érzelmi biztonság 
kialakítása az iskolában. 
A kortársak és a felnőttek 
megfelelő köszöntésének, a 
megszólítás nyelvi formáinak 
illemtudó használata. 
Tájékozódás az iskola épüle-
tében. 
Törekvés az iskola helyiségei-
nek környezetbarát használatá-
ra. 
Az osztályterem, ahol szeretek 
lenni: az osztályteremben ta-
lálható tárgyak, bútorok, meg-
nevezése. Jellemző tulajdon-
ságaik összegyűjtése, csopor-
tosításuk különböző szem-

Vizuális kultúra: színek, 
formák. 
 
Matematika: nagyság-
rendek, távolságok meg-
nevezése, becslése, mé-
rése. 
 
Olasz nyelv és kultúra: 
Nomi dei colori  
(A színek nevei) 
La classe, i mobili, gli 
oggetti della classe e 
della scuola 
(Az osztály, a bútorok, 
az iskolai tárgyak) 
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Miért nem akar sok szülő házi 
kedvencet otthonra? 
 
Ismeretek: 
A helyiségek funkciójának meg-
ismerése. 
A szobanövények és a házi ked-
vencek gondozása. 
 
 

pontok szerint. 
Élő és élettelen összehasonlí-
tása. 
Egyszerű növényápolási mun-
kák elvégzése (ültetés, öntö-
zés, talajlazítás) és a hozzájuk 
tartozó néhány eszköz nevé-
nek megismerése és használa-
tuk. 
A házi kedvencek, a házban és 
ház körül élő állatok megne-
vezése, egy-egy (az ember 
számára) jellemző tulajdonsá-
gának megismerése. 

Nomi degli animali piú 
comuni 
(Állatok neve) 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
In classe (az osztályban) Gli oggetti della classe, mobili 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Növény, állat, élő, élettelen. 

 
 

Tematikai egység Anyagok körülöttünk 
Mi van a teremben? 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Az osztályterem bútorzata, és tárgyainak megnevezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés erősítése.  
A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, le-
írás, összehasonlítás, csoportosítás). 
A térbeli tájékozódás fejlesztése. 
A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése 
az iskolai környezetben. 
Környezetérzékenység alapozása.  

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Milyen tárgyak vesznek körül 
bennünket? 
Hogyan függenek össze a tár-
gyak anyagi tulajdonságai a 
felhasználásuk módjával? 
A környezetünkben előforduló 
anyagok érzékelhető tulajdon-
ságai. 
 
Ismeretek: 
Tárgyak ( anyagok) tulajdonsá-
gai (átlátszóság, keménység, 
rugalmasság, érdesség, simaság, 
forma, szín). 
Mesterséges és természetes 

A tárgyak külső jegyeinek 
felismerése, megnevezé-
se,elkülönítése 
A tanteremben található tár-
gyak csoportosítása különböző 
szempontok szerint (érzék-
szervi tapasztalatok, anyag, 
méret, felhasználás). 
Természetes és mesterséges 
anyagok megkülönböztetése a 
környezet tárgyaiban. 
Kapcsolat keresése az anyag 
tulajdonságai és felhasználása 
között egyszerű példák alap-
ján.  
 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: az anyagok 
megmunkálhatósága. 
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anyagok a környezetünkben 
található tárgyakban. 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Gli oggetti intorno a noi 
(A körülöttünk lévő tárgyak) 

Metti insieme 
Frutti- non frutti 
Rotondi-non rotondi 
Dolce- non dolce 
Lisci, ruvidi, rumorosi 
Altre qualitá 
Le cose cambiano 
L’acqua 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyagi tulajdonság, felhasználás. 

 
 

Tematikai egység Az iskolás gyerek Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Az olasz nyelv órán tanult szavak, megfigyelések saját tapasztalatból 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a napi, és éves ritmus felis-
merése, mintázatok keresése. 
A megfigyelés, a mérés, és a tapasztalatok rögzítése. 
Az ember megismerése és egészsége szempontjából a saját test meg-
ismerése. 
 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Mi a különbség az iskolás és az 
óvodás gyerek napirendje kö-
zött? 
Mivel telnek a hétköznapok, a 
hétvégék és az ünnepek? 
Hogyan, mikor, és mennyit ta-
nulunk? 
Hogyan tájékozódunk a környe-
zetben? 
Mit, mikor, hogyan, és mennyit 
együnk? 
Mi a különbség a felnőttek és a 
gyerekek között? 
 
Ismeretek: 
A napszakok, évszakok válta-
kozása. 
napok és a hónapok. Napirend 
és napszakok. Az emberi test 
külső képe. Az ember főbb test-
részei. 

Napi- és hetirend tervezése, a 
megvalósítás értékelése. 
Helyes testtartás. A megvilágí-
tás szerepének felismerése 
tanulás közben. 
A helyes táplálkozási szoká-
sok tudatosítása, alkalmazása 
a mindennapi gyakorlatban.  
Osztálytárs, fiatalabb és idő-
sebb testvér, szülő, illetve más 
felnőttek testméreteinek méré-
se. Az adatok összehasonlítá-
sa, relációk megfogalmazása. 
Ismétlődő jelenségek (ritmu-
sok) megfigyelése az ember 
életében, a test működésében. 
Példák gyűjtése. A mozgás 
hatásának megfigyelése a pul-
zusra és légzésszámra. 
Az érzékszervek védelmét 
biztosító szabályok, helyes 
szokások megismerése, gya-
korlása, alkalmazása. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: mondókák, versek, 
dalok a testrészekkel 
kapcsolatban. 
 
Ének-zene: a ritmus sze-
repe a zenében. 
 
Matematika: az előtte, 
utána, korábban, később 
megértése, használata; 
folyamat mozzanatainak 
időbeli elrendezése; idő-
rend  kezelése. 
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Legfontosabb érzékszerveink és 
szerepük a környezet megisme-
résében. Védelmük fontossága 
és módjai. 

 
 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Le parti del giorno 
(A napszakok) 

Mattina, giorno,(mezzogiorno) ,pomeriggio, sera, notte 
La famiglia 
Il corpo 
Mangiare sano 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Idő, ritmus, érzékszerv, testrész, napszakok. 

 
 

Tematikai egység Hóban, szélben, napsütésben Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Melegítés, hűtés. Az időjárás- előrejelzésben alkalmazott néhány gya-
kori piktogram jelentése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az év-
szakok kapcsolatának felismertetése. 
Az ember megismerése és egészsége szempontjából az évszakokhoz 
kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvédelem jelentőségé-
nek megértése. 
A környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat felismertetése 
a növények állapota és az állati viselkedés, valamint a környezeti vál-
tozások között. 
Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más 
élőlények állapotát is. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Hogyan határozza meg az öl-
tözködésünket az időjárás? 
Hogyan védjük testünket a hi-
deg, a meleg, a szél és a csapa-
dék ellen? 
Mi jellemzi táplálkozásunkat a 
különböző évszakokban? 
Hogyan viselkednek a növények 
és az állatok különböző időjárá-
si körülmények között? 
 
Ismeretek: 
Évszakok, és jellemző időjárá-
suk. 
Az időjárás elemei. A Celsius 
skála, hőmérséklet. A csapadék 
formái (eső, köd, hó).  
 

Időjárási napló készítése . 
Az időjárás élőlényekre gya-
korolt hatásának megfigyelé-
se,konkrét példák gyűjtése. 
a víz halmazállapotai és a csa-
padékformák összekapcsolása. 
Évszakokhoz kötődő étrendek 
összeállítása. 
A nyári megnövekedett folya-
dékigény magyarázata. 
A réteges öltözködés szerepé-
nek megértése. 
Öltözködési tanácsok megfo-
galmazása  előzetes időjárás - 
előrejelzés alapján. 
Napi és éves ritmus megfigye-
lése a növény - és állatvilág-
ban, a tapasztalatok rögzítése 
rajzzal, vagy írásban. 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: öltözködés, 
időjárás, egészséges táp-
lálkozás. 
 
Vizuális kultúra: évszak-
ok kifejezése rajzban. 
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Az évszaknak megfelelő helyes 
öltözködés. 
Az egészséges táplálkozás jel-
lemzői a különböző évszakok-
ban. A folyadékfogyasztás sze-
repe. 
Példák a növények fényviszo-
nyokhoz, az állatok változó hő-
mérsékleti viszonyokhoz törté-
nő alkalmazkodására. 
Az élőlények, energiaszükségle-
te és életmódja közötti kapcso-
lat. 

 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Le stagioni 
(Évszakok) 

Primavera, estate, autunno, inverno 
Ora siamo in…. 

Le stagioni e gli animali 
(Az évszakok és az állatok ) 

Gli animali che vanno e che non vanno in letargo 

I mesi  
(Évszakok, hónapok) 

Ora siamo in….i nomi dei mesi 
 

Il tempo atmosferico 
(Az időjárás) 

C’é il vento, c’é il sole, piove, nevica ecc. 
 

Che tempo fa 
(megfigyelés és táblázat) 

Che tempo fa in primavera, estate, ecc. 
Che tempo fa  

L’albero cambia 
(Az időjárás hatása a növények-
re) 

Che tempo fa in primavera, estate, ecc. 
Come si comportano le piante in autunno, in inverno ecc. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem. 

 
 

Tematikai egység Élőlények közösségei Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Növény, állat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az életkö-
zösségek kapcsolatainak megismerése. 
Annak felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. 
A mesterséges és természetes életközösségek összehasonlítása. 
Az élőlények óvásának felismerése. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Mi a hasonlóság és a különbség 
a mesebeli állatok, és a valósá-
gos állatok tulajdonságai  kö-
zött? 
Tarthatnánk - e oroszlánt hobbi-
állatként? 

A növények legjellegzetesebb 
sajátosságainak felismerése, 
részeik 
Az állatok külső megjelenése, 
táplálkozás, szaporodás 
Egy, az iskola környezetében 
található jellegzetes életközös-
ség megfigyelése, jellemzése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: versek, mesék, 
mondókák növényekről, 
állatokról. 
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Miért van szükség állatkertekre? 
 
Ismeretek: 
Életjelenségek. Az élőlények 
tulajdonságai. 
Életközösség: mesterséges és 
természetes életközösség. 
Az egyes állat és növényfajok 
igényei. 
Élőhely. 
Veszélyeztetett fajok. 
Az állatkertek legfontosabb 
feladata (az állatok megismerte-
tése, kutatás, megőrzés). 

Természetes életközösség 
megfigyelése, állapotának 
leírása, a változások követése, 
bemutatása és megbeszélése. 
Mesterséges és természetes 
életközösség összehasonlítása 
(sokféleség, változatosság, 
mintázatok alapján). 
Az életközösségek összetett-
ségének felismerése. 
Annak magyarázata, miért 
nehéz az állatok megfelelő 
állatkerti tartása. Az állat-és 
növénykertek környezetmeg-
őrző jelentőségének felismeré-
se. 
Az élővilág sokféleségének 
tisztelete. 

Olasz nyelv:A legismer-
tebb növények és állatok 
neve és élőhelyük (erdő, 
mező stb.) 
 
Ének-zene: állatokkal 
kapcsolatos dalok, zene-
művek. 
 
Vizuális kultúra: állat és 
növény ábrázolások, 
életképek. 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
L’ albero 
( A fa) 

Fusto,rami, corteccia, foglie, frutto, radici 

L’erba 
(A fű ) 

Perché é diverso? 

Fusti diversi 
( Fás szár, lágy szár) 

Fusto legnoso,fusto erbaceo,  
fusti diversi 

Come nascono 
(A növények szaporodása) 

Frutti e semi, come nascono, la foglia, foglie diverse 
i funghi 

Il luccio e la rana 
(A csuka és a béka) 

Pinne, squame, placche, muco,pelle viscido 

La tartaruga e la rondine 
( A teknős és a fecske)  
il gatto 
(a macska) 

Zampe, guscio, pelo, piume ali, bocca, becco 
caccia, artigli 

La farfalla,la chiocciola, la 
lumaca  
(Rovarok és csigák 

Testa, torace, addome, antenne 
conchigliamuco, piede tentacoli 

Come nascono  
(Az állatok szaporodása) 

Mammiferi, mammiferi particolari, delfino, pipistrello 
Le uova,nido, 

Cosa mangiano 
(Az állatok táplálkozásáról) 

Erbivori, carnivori, onnivori 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Életfeltétel, környezeti igény, sokféleség, életközösség. 
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2. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Tájékozódás az iskolában és környékén                   3 
Anyagok körülöttünk                                                 10 
Élőlények közösségei                                                   14 
Mi kerül az asztalra?                                                  3 
Összefoglalás, ismétlés                                                6 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység Tájékozódás az iskolában és környékén Órakeret 
3 óra 

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 iskolában dolgozó felnőttek iránt. 
Léptékek felismerése, becslés és mérés alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Hogyan jutunk el az iskolába? 
Mitől működik az épület? 
Hogyan őrizhetjük meg az épü-
letek és berendezéseik  idő előtti 
állagromlását? 
 
Ismeretek: 
Hosszmértékek.  
A földfelszín formakincsének 
elemei. (hegy, völgy, domb, 
síkság, folyó, tó). 
A helyi közlekedés.  
Alaprajz, vázlatrajz. 
Fűtőberendezések, világítás, 
szellőztetés, étkező -, raktár - és 
kiszolgálóhelyiségek az iskolá-
ban. 
A fűtés lehetséges módjai 
Energiaforrások a háztartásban. 
A készülékek energiatakarékos 
üzemeltetésének módjai. 
A közlekedés és az energiataka-
rékosság. 

Becslés, mérés. Természetes 
mértékek ( lépés, arasz) hasz-
nálata. 
Alaprajz készítése az osztály-
teremről, vázlatrajz az iskolá-
ról. 
Útvonalrajzok készítése a lak-
hely és az iskola között. Egy-
egy konkrét példa összehason-
lítása. Becslés és mérés alkal-
mazása. 
Az iskola helye a településen, 
és a település térképén. 
A környék földfelszíni forma-
kincseinek megnevezése. 
Az energiatakarékosság lehet-
séges módjainak keresése az 
iskolán belül. 
Alaprajz készítése a lakásról, 
szobáról. 
Az iskola és a háztartás össze-
hasonlítása (léptékkülönbség 
felismerése). 
Előnyök és hátrányok mérle-
gelése: érdemes - e az iskolába 

Matematika: halmazok, 
rész-egész viszony, becs-
lés. 
 
Vizuális kultúra: tájké-
pek. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: fűtés, háztartá-
si munkák, közlekedés, 
energiatakarékosság. 
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Az épületek karbantartásával, 
állagmegőrzésével kapcsolatos 
legfontosabb munkák az iskolá-
ban és otthon. 

gépkocsival jönni. 
Az állagmegőrzés, takarítás, 
karbantartás és a felelős hasz-
nálat jelentőségének felisme-
rése. Kapcsolat felismerése  a 
használat intenzitása, a kopás, 
állagromlás és a karbantartási 
feladatok szükségessége, gya-
korisága között. 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Le caratteristiche della vita 
(Az élet sajátosságai) 
Esseri viventi e non viventi 
(Élők és élettelenek) 
Misure 
fondamentali(lunghezze) 
(A legfontosabb mértékegysé-
gek, hosszúság) 
Questione di inquinamento 
(Környezetvédelmi kérdések) 

Viventi, non viventi 
muoversi, nutrirsi, nascere e morire, respirare, crescere 
 
 
Cm, mm, km 
 
 
 
Inquinamento, terreno, acque, aria 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség. 

 
 

Tematikai egység Anyagok körülöttünk Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Anyagok megismert tulajdonságai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapot - változások 
értelmezése. 
Tömeg és űrmértékek használata. 
A felépítés és működés kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazá-
sa. 
Ok-okozati összefüggések feltárása a napi gyakorlataink és az anyagi 
átalakulások jellemzői között. 
Kapcsolat keresése az égés feltételei, és a tűzoltás szabályai között. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Önthető-e 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 szik-
lát? 
 

Különböző - a környezetünk-
ben leggyakrabban megtalál-
ható - anyagok összehasonlítá-
sa halmazállapotuk szerint.  
Köznapi folyadékok és szilárd 
anyagok tulajdonságainak ér-
zékszervi vizsgálata. A tapasz-
talatok megfogalmazása szó-
ban. 
A környezetünkben előforduló 
kristályos anyagok csoportosí-
tása: 

Magyar nyelv és iroda-
lom:versek, mesék, talá-
lós kérdések, szólások, 
közmondások a gőzzel, 
vízzel, jéggel kapcsolato-
san. 
 
Vizuális kultúra: önkife-
jezés: táj  ábrázolása, 
életképek. 
 
Matematika: becslés, 
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Hogyan lehet megelőzni a tűz-
eseteket? Mit lehet tenni tűz 
esetén? 
 
Ismeretek: 
Halmazállapotok. a légnemű 
anyagok (gázok) kitöltik a ren-
delkezésre álló  teret; a folyadé-
kok térfogata változatlan, de 
felveszik az edény alakját; a 
szilárd anyagok megtartják 
formájukat. 
Az önthetőség nem jelenti  ön-
magában azt, hogy egy anyag 
folyékony halmazállapotú.  
Környezetünk legkeményebb 
anyagi a kristályok.: ilyenek a 
drágakövek, a gyémánt. 
Térfogat-és tömegmérés, mér-
tékegységek (deciliter, liter, 
dekagramm, kilogramm). 
A víz halmazállapot –változásai 
(olvadás, fagyás, párolgás, le-
csapódás), és kapcsolatuk a 
hőmérséklet változásával. 
Oldat. Vízben való oldhatóság. 
A melegítés és hűtés a minden-
napokban. 
Az égés folyamata (égési felté-
telek, éghető és éghetetlen 
anyagok, égéstermékek). Éghe-
tő anyagok a környezetünkben.  
A gyufa használata. Irinyi Já-
nos, mint a gyufa feltalálója. 
Tűzvédelem, a tűzoltás alapel-
vei, eszközei. 

például: kvarc –az üveget kar-
colja, kalcit –az üveget nem 
karcolja és körömmel sem 
karcolható). Példák keresése 
kristályokra (ásványok). 
Annak magyarázata, miért 
célszerűbb a folyadékok térfo-
gatát, és a szilárd anyagok 
tömegét megadni. Tömeg -és 
űrmértékek leolvasása (élelmi-
szeripari termékekről illetve 
mérőeszközökről), kapcsolat 
keresése a deciliter és liter, 
illetve a gramm/dekagramm, 
valamint a deka-
gramm/kilogramm között. 
Kapcsolat keresése a víz hal-
mazállapot-változásai és köz-
napi alkalmazásai között (pél-
dául hűtés jégkockával, mele-
gítés gőzzel). 
Tömeg és térfogatmérés víz 
fagyasztása és olvadása során. 
Példák keresése a víz halmaz-
állapot-változásaira a háztar-
tásban és a természetben. 
Különböző anyagok viselke-
désének megfigyelése a víz-
ben. Oldatok készítése. Az 
anyagok csoportosítása vízben 
való oldhatóság szerint. A 
meleg és hideg vízben való 
oldódás összehasonlítása. 
Folyadékok és a levegő hő-
mérsékletének mérése. 
A környezetben található tár-
gyak, anyagok csoportosítása 
éghetőségük szerint. Égés 
vizsgálatán keresztül az égés 
feltételeinek megállapítása. 
Kapcsolat keresése az égés 
feltételei, és a tűzoltás  módja 
között. Felkészülés vészhely-
zetre. A pontos, felelősségtel-
jes munkavégzés fontosságá-
nak felismerése a tűzoltók 
munkája során. 

mérés, mértékegységek. 
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Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Come sono gli oggetti? 
(Milyenek a tárgyak?) 
La forma 
(A forma) 

Rigidi, morbidi, plastici, elastici 
 
Solidi e liquidi 
polveri 

Le polveri 
(A porok) 
Comportamento delle polveri 
(A porok viselkedése) 
Miscugli 
(Keverékek) 

Farina, farina di mais, caffé, zucchero, segatura, sabbia 
 
Come sono le diverse polveri? 
Comportamento delle polveri diverse colpite da una biglia 
Mescolare  e dividere diverse polveri  

Come sono i liquidi 
(Milyenek a folyadékok?) 
Giochiamo con i liquidi 
(Játszunk a folyadékokkal!) 

La forma dei liquidi 
Evaporazione dell’acqua 
Come si comportano i diversi liquidi 

Acqua e polveri 
(A víz és a porok) 
Separazione 
(Elválasztási módok) 

Miscuglio e soluzione 
 
Calamita, filtrare, setaccio, separazione, soluzione 

Mescoliamo i liquidi 
(Folyadékok keverése) 

Olio, alcool, aceto, miele 
Soluzioni e miscugli 

L’acqua 
(A víz) 
Il ciclo dell’acqua 
(A víz körforgása) 

Acqua, vapore, ghiaccio 
Solido, liquido e gassoso 
Cosa succede in cielo? 
Il vaso della pioggia 

La pioggia 
(Az eső) 
Misurare la pioggia 
(Az eső mennyiségének mérése) 

Quanta pioggia 
Pluviometro 
Grafico della pioggia 

L’aria 
(A levegő) 
Come é l’aria? 
(Milyen a levegő) 

Esperimenti per dimostrare l’esistenza dell’aria 
La forma dell’aria 
Il vento 

Misurazioni  
(Mérések) 

Ogni oggetto occupa uno spazio, misurare in acqua 
Il sasso piú grande 

Il terreno 
(A föld, talaj) 
Il miscuglio che calpestiamo 
(A keverék, amelyen járunk) 

Esperimento con argilla, sabbia, ghiaia  ecc. Ed acqua 
Le caratteristiche dei vari elementi 
Impermebilitá 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmazállapot, halmazállapot-változás térfogatmérés, tömegmérés, 
oldódás, égés, tűzvédelem, tűzoltás. 
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Tematikai egység Élőlények közösségei Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás Növény, állat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az életkö-
zösségek kapcsolatának megismerése. 
Annak felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A 
mesterséges és természetes életközösségek összehasonlítása. A termé-
szetvédelem jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Élhetne-e róka a kertben? 
Mi a különbség a vadon élő és 
az ember által gondozott állatok 
életmódja között? 
 
Ismeretek: 
Életjelenségek, életfeltételek. 
Egy választott élőlény leírása 
testfelépítés, életmód, környeze-
tének kölcsönhatása alapján. 
Táplálkozási kölcsönhatások: 
ragadozás, növényevés. Össze-
függés az élőlények energia-
szükséglete, és életmódja kö-
zött. 
Veszélyeztetett fajok. 

 
Összefüggések megértetése az 
életjelenségek és életfeltételek 
között. 
Az életközösség növényei és 
állatai közötti jellegzetes kap-
csolatok felismerése.  
Egymásrautaltságuk bizonyí-
tása egyszerű táplálkozási 
kapcsolatok összeállításával. 
Állatok csoportosítása (raga-
dozó, növényevő, mindenevő). 
Egyed, csoport, életközösség 
megkülönböztetése konkrét 
esetekben. 
A természetvédelem jelentő-
ségének felismerése. Az élővi-
lág sokféleségének tisztelete. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: versek, mesék, 
mondókák  egyes állat-
fajokkal kapcsolatban. 
 
Ének-zene: állatokról 
szóló dalok, zeneművek. 
 
Vizuális kultúra: életkö-
zösségek ábrázolása. 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
La semina del grano 
(A gabona életciklusa)  

La spiga, il seme, il germe 
Lo sviluppo di una pianta dalla semina alla maturazione 

La vite 
(A szőlő) 

La vite, tralci, grappoli, viticci 
Uva, raspo, acino 

La patata  
(A burgonya) 
Carote,cipolle, ravanelli, 
insalata  
(Répa, hagyma, retek és saláta) 

Gemme, tuberi 
 
Radici e bulbi, fittone 
Foglie 

Il cibo delle piante  
(A növények táplálkozása) 
Il margine e la forma delle 
foglie  
(A levelek formája és széle) 

A cosa servono foglie e radici? 
Seghettato, liscio, dentellato :i margini delle foglie 
Cuoriforme, nastriforme, lanceolata, aghiforme 

Il fiore  
(A virág) 
Lo sviluppo di un nuovo frutto 
(Egy új gyümölcs kifejlődése) 

Le parti del fiore 
 
Dal fiore al frutto 
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Frutti diversi  
(Különféle gyümölcsök) 
Il viaggio dei semi 
(A magok útja) 

Frutti secchi e frutti carnosi 
 
Disseminazione 

Lo stagno  
(A vizes élőhely) 
Il martin pescatore  
(Az itt élő állatok: jégmadár, a 
ponty , a gém, stb) 
La poiana 
La carpa 
Un uccello dalle lunghe zampe 

L’habitat di uno stagno, piante e animali 
Come vive il martin pescatore? 
La poiana, un uccello rapace 
I pesi d’acqua dolce 
Airone cenerino 

Il sole e la lucertola  
(A gyík és a napfény) 
La talpa e la lepre  
(A vakond és a nyúl) 

Come é la lucertola?Quali animali vanno in letargo? 
Come é la talpa? Come vive, che cosa mangia? 
La lepre e i suoi piccoli. 

La volpe e il gufo  
(A róka és a bagoly) 

L’ambiente in cui vivono.Le loro caratteristche . Perché É 
furba la volpe? Come é la zampa del gufo? 

Il prato 
(A rét) 

Quali animali e piante vivono nel prato? 
Come sono interdipendenti? 

Il bosco 
(Az erdő) 

Gli animali e le piante del bosco.? 
Che cosa mangiano e come vivono? 

Il mare 
(A tenger) 

La vita in riva e in fondo del mare. 
Uccelli, pesci altri animali e alghe. 

La farfalla e il bruco 
(A hernyó és a lepke) 

La metamorfosi 

Bocca, testa,   piedi ad ogni 
animale il suo  
(Száj és fej, mancs, minden ál-
latnak a sajátja) 

Come l’aspetto fisico di un animale é determinato dal suo 
modo di vivere? 
Bocca e becco, erbivori e carnivori, rapaci, zampe adatte a 
correre o sostenere il peso ecc. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Környezeti igény, életfeltétel, természetvédelem, sokféleség, életkö-
zösség, táplálkozási kapcsolat. 

 
 

Tematikai egység Mi kerül az asztalra? Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Napszakok, táplálkozás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtuda-
tos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi szem-
pontok figyelembe vételével. 
Az élelmiszer higiénia jelentőségének felismerése. 
Megfelelő szemlélet, egészségtudatos magatartás alapozása az egész-
ség megőrzésére. 
Annak felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, magyará-
zata van. 
Az egészség értékének tudatosítása. 
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Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Miért leszünk éhesek? 
Miért fontos a rendszeres étke-
zés? 
Milyen élelmiszerekből mennyit 
fogyasszunk? 
Milyen élelmiszereket csoma-
goljunk egy egész napos kirán-
dulásra? 
Mit tegyünk a maradék étellel? 
 
Ismeretek: 
Az éhség, mint a szervezet jel-
zése: energiára, tápanyagra van 
szükségünk. 
A leggyakoribb élelmiszerek 
energiatartalma (alacsony, ma-
gas), a tápanyagok fajtái (fehér-
je, zsír, szénhidrát). 
Táplálékpiramis. 
Az ideális testsúly jelentősége: 
az elhízás, az alultápláltság kö-
vetkezményei. Példa a hiánybe-
tegségekre: skorbut. 
Szent-Györgyi Albert úttörő 
szerepe a C –vitamin előállítá-
sában. 
Az étkezések rendszeressége, 
időpontjai, a helyes táplálkozás. 
Az étkezés körülményei: tiszta 
környezet, terített asztal, evő-
eszközök használata, alapos 
rágás, megfelelő testhelyzet, 
nyugalom. Elegendő folyadék 
fogyasztása. A tiszta, jó ivóvíz 
fogyasztásának jelentősége.. 
Alapvető konyhai műveletek: 
aprítás, melegítés, hűtés, fa-
gyasztás, szárítás, forralás. 
A konyhai higiénés szabályok. 
A maradék étellel kapcsolatos 
higiénés szabályok. 
Az ételmérgezés okai és követ-
kezményei. 

A rendszeres, nyugodt táplál-
kozás szerepének felismerése. 
Élelmiszerfajták csoportosítá-
sa energiatartalmuk (magas, 
alacsony), illetve tápanyagtar-
talmuk alapján. 
A helyes  és helytelen étrend, 
az egészséges és egészségtelen 
ételek, italok felismerése, cso-
portosítása. 
 
 
A táplálkozás, az életmód és 
az ideális testsúly eléré-
se/megtartása közötti kapcso-
lat felismerése. 
Az étkezéssel kapcsolatos 
szokások gyűjtése, elemzése, 
vélemények megfogalmazása.  
Az étkezéssel kapcsolatos 
szokások (például nyugodt 
környezet, levesek, folyadék-
fogyasztás) felismerése. 
A helyes étkezési szokások 
megismerése, betartása, gya-
korlása. 
A gyorsétkezés előnyeinek és 
hátrányainak összegyűjtése, 
mérlegelése. 
Egy hagyományos helyi étel 
elkészítésén keresztül a főzési 
folyamat lépéseinek értelme-
zése. 
Az ételek tárolásával kapcso-
latos alapvető szabályok meg-
ismerése és betartása. 
Ételek csoportosítása eltartha-
tóságuk szerint. 
Javaslat készítése : milyen 
ennivalót vigyünk magunkkal 
hosszabb utazás, vagy  kirán-
dulás alkalmával télen, nyá-
ron. 
Az ételmérgezés tüneteinek 
felismerése, veszélyeinek 
megértése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a főzés, illetve 
ételkészítés; az élelmi-
szerek, ételek tárolása; 
egészséges táplálkozás, 
étrend. 
 
Ének-zene: az étkezéssel 
kapcsolatos dalok. 
 
 
 
Vizuális kultúra: gyü-
mölcsök, ételek ábrázo-
lása. 
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Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Il mangiar sano La piramide dei cibi 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

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. 
Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napsza-
kos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz.  
Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értel-
mezése; az időjáráshoz illő szokások.  
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anya-
gok csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi 
tulajdonságok és a felhasználás  
között. Mesterséges és természetes anyagok megkülönböztetése. A hal-
mazállapotok felismerése. 
Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és 
kísérletek kivitelezése.  
Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása.  
Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyaráza-
tára. 
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3-4. évfolyam 
 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a meg-
ismerendő környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szű-
kebb környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcso-
latos múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és 
értelmezésére is alkalom nyílik. 

A 3. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a 
módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb megfo-
galmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a termé-
szethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb évfolyamok-
ban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló munkavégzésre.  

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre fonto-
sabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal kapcsola-
tos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek keresése és 
összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség megalapozásá-
hoz elengedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások feltá-
rásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a környezet-
tudatosság, 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 ér-
tékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) fejlesz-
tése 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 isme-
retek megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható 
jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos gondol-
kodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk meg az 
igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti jelen-
ségek 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 te-
vékenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív fel-
adatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző mul-
timédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály a 
képi információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki ma-
gát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai-művészeti tuda-
tosság fejlődéséhez is hozzájárulhatunk. 

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása je-
lentős szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a környezet-
tudatos szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak megisme-
résében és gyakorlásában. 

Magyarország és Olaszország, valamint a lakóhely főbb nevezetességeinek megisme-
rése és bemutatása, egy választott nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kap-
csán fejlődik az azonosságtudat, valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudo-
mánytörténeti elemek pedig a tudomány és technika fejlődésének felismerését, az egyes ta-
lálmányoknak az emberiség fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik elő.  
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A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcso-
lása hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel való kap-
csolat újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják. 
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 alkal-
mazása. 

4. évfolyamon az informatikai eszközök használata közben a tanulók információkat 
keresnek, azokat egymással megosztják. Az információk kezelése közben fel kell hívni fi-
gyelmüket az adatok biztonságos kezelésére, fel kell készíteni őket a technikai vagy egyéb 
jellegű problémák kezelésére. Az elektronikus szolgáltatások terjedésével egyre fontosabb 
társadalmi igény, hogy a tanulók képessé váljanak az adott korosztály számára fejlesztett 
szolgáltatások használatára, ismerjenek meg olyan szempontokat, amelyekkel értékelhetik és 
megkülönböztethetik az eltérő minőségű és érdekeltségű szolgáltatásokat, eldönthetik, hogy 
melyik szolgáltatás fontos és előnyös számukra. Tudatosítani kell bennük, hogy törekedniük 
kell a túlzott mértékű eszközhasználat elkerülésére, az optimális használat kialakítására.A 
tanulók a különböző céllal szerveződő közösségek tagjaiként hozzájárulnak a közösség építé-
séhez, az értékrend kialakításához. A közösségi munka során ösztönözni kell az önismeret 
fejlesztését, az alkotó, kreatív tevékenységeket, tudatosítani kell, hogy minden tevékenységért 
személyes felelősséget kell vállalni. 
Kiemelt tevékenységek, feladatok: 
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példákkal.  
A hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat 
kialakításában, illetve felépítésében.  
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása.  
Az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint.  
Egy természetes életközösség bemutatása.  
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcso-
latos felelős fogyasztói magatartás ismerete.  
A lakóhely elhelyezkedése Magyarország térképén, néhány jelentős kulturális és természeti 
értékének és hagyományának ismerete. 
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben, és a 
problémák megoldásában. 
A 3-4. osztályban a magyar és az olasz tananyagot külön-külön tárgyaljuk, ahol pedig átfedé-
sek vannak, visszautalunk a magyar tananyagra, így a kettő egymást erősíti. 
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3. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

A mezőn 2 
Megtart, ha megtartod  2 
Egészség és betegség  2 
Az a szép, akinek a szeme kék? 2 
Merre megy a hajó? 2 
Tájékozódás a tágabb térben (lakóhely)       2 
Il termometro (A hőmérő) 2 
I problemi dell’inquinamento (Környezetszennyezési problémák) 4 
L’acqua (A víz) 
Il ciclo dell’acqua (A víz körforgása) 4 

Le piante (Növények) 5 
Animali: vertebrati e invertebrati (Állatok: gerincesek és gerinctelenek) 
Insetti (Rovarok) 
Classificazione dei vertebrati (Gerincesek osztályozása) 

5 

Összefoglalás, ismétlés  4 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység A mezőn Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 
A tematikai egy-

ség nevelési-
fejlesztési céljai 

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

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Milyen növények és állatok 
élnek a mezőn? 
Hogyan kerül a kenyér az asz-
talra? 
 
Ismeretek: 
A mező (szántóföld -rét - lege-
lő). 
Néhány jellemző vadon élő és 
termesztett növény felismerése, 
hasznosítása .  
Hazai vadon élő állatok (róka-
lepke, kárász, csuka, mezei po-
cok, mezei nyúl, fácán,). 
Szaporodás: pete, tojás, eleven-

Az élővilág szerveződési 
szintjeinek felismerése. A 
megfigyelt élőlények  csopor-
tosítása: növények, állatok 
(ízeltlábúak, halak, madarak, 
emlősök). 
Néhány jellegzetes állatnyom 
tanulmányozása, lerajzolása. 
Életnyomok gyűjtése a terepi 
látogatás során. Állatnyomok 
megismerése. 
Az emberi beavatkozás hatá-
sának felismertetése, az ember 
természet átalakító tevékeny-
ségének következményei. 
 
 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a kenyérrel kapcso-
latos mesék, szólások, 
közmondások. 
 
Vizuális kultúra: életkö-
zösség  megjelenítése. 
 
Ének-zene: az élőlé-
nyekkel, a kenyérsütéssel 
kapcsolatos dalok. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: gyártási fo-
lyamat; alapanyag, 
nyersanyag, késztermék. 
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szülő. 
Kenyérsütés: búza, liszt, és ke-
nyér példáján a nyersanyag, 
termék, késztermék fogalma, a 
rostálás, szitálás, az őrlés, a 
kelesztés és a dagasztás folya-
mata. 
Az üzletekben kapható kenye-
rek és adalékok szerepe. Ke-
nyérsütés házilag. Kapcsolódás 
az új kenyér ünnepéhez, a ke-
nyérrel kapcsolatos hagyomá-
nyok. 

 
Példák gyűjtése kenyérfajták-
ra, összehasonlításuk külön-
böző szempontok szerint. A 
kenyérsütés példáján a termé-
szet tiszteletének felismerése a 
hagyományos életmód egysze-
rű cselekvéseiben. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

 
 

Tematikai egység Megtart, ha megtartod Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

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 pél-
dák segítségével. 
A tapasztalati tudás értékelése. 
A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti kapcsola-
tok felismerése. 
A környezettudatos életvitel megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Milyen kapcsolat van az ünne-
pek és az évszakok között? (Pl. 
farsang, húsvét, pünkösd, kará-
csony). 
Miért szükséges ápolni hagyo-
mányainkat? 
Lehet-e tanulni egy iskolázatlan 
embertől? 
Miért fontos a természetvéde-
lem? 
 
Ismeretek: 
A hazai vizek, vízpartok néhány 
jellemző élőlénye. 
Jeles napok, ünnepek kapcsolata 
a természet változásaival. 

Élőhely, testfelépítés, életmód 
kapcsolata. 
Kalendárium készítése, jeles 
napok, és természeti történé-
sek, népdalok, népköltések és 
versek, szépirodalmi részletek 
megjelenítésével. 
Példák keresése arra, hogyan 
látták el az ártéri gazdálkodás-
ból élő emberek táplálék igé-
nyüket  (növények, tenyésztett 
állatok, halászat, vadászat). 
Hogyan készítették és tartósí-
tották ételeiket, melyek voltak 
a használati tárgyaik anyagai. 
Hogyan éltek együtt a termé-
szettel, hogy hosszútávon biz-
tosítani tudják megélhetésüket. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: többjelentésű sza-
vak: a fok szó jelentései. 
 
Ének-zene: népdalok. 
 
Vizuális kultúra: népmű-
vészet. 
 
Etika: a természet tiszte-
lete, a hagyományok 
jelentősége. 
 
Matematika: rész-egész 
kapcsolat. 
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A lakóhely hagyományai. 
A gazdálkodó ember természeti 
és épített környezetének köl-
csönhatása az ártéri fokgazdál-
kodás példáján. 
Haszonállatok: mézelő méh, 
szürkemarha, mangalica, racka. 
Ártéri gyümölcstermesztés (al-
ma, meggy), őshonos ártéri sző-
lészet.  Vadon élő állatok: ká-
rász, csuka, nemes kócsag, fehér 
gólya, seregély, rókalepke, fe-
keterigó. Gyógy- és fűszernö-
vények: galagonya, szeder, 
menta. 
A hagyományos házak anyagai 
(nád, sás, fűz, agyag, vályog), a 
települések mérete. 
A folyószabályozás hatása és a 
vizek védelme. 

Néhány anyag feldolgozása 
(pl. agyag, fűzfavessző, 
gyógynövényszárítás). Annak 
megértése, hogy a helyi sajá-
tosságokra, problémákra a 
hagyományos tudás kínálja a 
legmegfelelőbb megoldásokat. 
A körültekintő, természetbarát 
emberi beavatkozások jelentő-
ségének felismerése. A vízvé-
delem szerepének belátása. 
Az iskolához legközelebb ta-
lálható nemzeti park vagy táj-
védelmi körzet megismerése, 
értékmentő feladatának meg-
értése. 
A természetvédelem és a fenn-
tarthatóság kapcsolatának fel-
ismerése. 

Technika életvitel és 
gyakorlat: a ház részei, 
építőanyagok, anyagok 
felhasználása, megmun-
kálása; élelmiszerek tar-
tósítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

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

 
 

Tematikai egység Egészség és betegség Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 

A tematikai egy-
ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés 
kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége. 
A kezdeményezőképesség fejlesztése, az egészségtudatos életmód ki-

alakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése. 
Az egészség értékének tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Miért betegedhetünk meg? 
Hogyan kerülhetjük el a beteg-
ségeket? 
Melyek a betegség jelei? 
Mitől függ a gyógyulás? 
Mi a teendő baleset esetén? 
 
Ismeretek: 
Az egészséges életmód (táplál-
kozás, aktív és passzív pihenés, 
öltözködés, személyes higiéné, 
rendszeres testmozgás, lelki 
egészség). 

Az egészségünket károsító és 
védő szokások csoportosítása. 
Példák gyűjtése aktív és pasz-
szív pihenésre. 
A betegségtünetek felismeré-
sének gyakorlása esettanulmá-
nyokon keresztül.  
A fertőzés megelőzési módjai-
nak gyakorlása. 
Az egészségügyi dolgozók 
munkájának elismerése, tiszte-
lete. Szabályok betartása, vi-
selkedéskultúra az egyes 
egészségügyi intézményekben. 
A betegség megelőzés fontos-

Testnevelés és sport: a 
rendszeres testmozgás 
szerepe. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szólások, közmon-
dások, mesék az egész-
séggel és a betegséggel 
kapcsolatban. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: a betegség 
tünetei, teendők betegség 
esetén. 
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A betegség (nátha, influenza, 
bárányhimlő) tünetei. 
Testhőmérséklet, láz mérése. 
A betegség okai: fertőzés, örök-
letes betegség, életmód. 
A gyógyítás. A háziorvos és a 
kórház feladatai. A gyógyszer-
tár. A védőoltások szerepe. 

ságának felismerése.  
a mentők munkájának értéke-
lése, tisztelete. 
Teendők és a segítségkérés 
módjainak megismerése bal-
eset esetén. 
 
 

 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egészségmegtartás, betegség, gyógyítás, gyógyulás, baleset, fogya-
tékkal élő emberek. 

 
 

 
Tematikai egység Az a szép, akinek a szeme kék? Órakeret 

2 óra 
Előzetes tudás Testrészek, emberi tulajdonságok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Miért látunk valakit szépnek? 
Csak a szupermodellek lehetnek 
szépek? 
 
Ismeretek: 
Emberábrázolás a művészetben.  
Különböző korok szépségideál-
jai. 
Külső és belső tulajdonságok. 
Szerzett és öröklött tulajdonsá-
gok. 
Az ápolt külső szebbé tesz: a 
testápolás módjai: (tisztálkodás, 
haj, köröm, bőr és fogápolás). 
A divat és a testápolás kapcsola-
ta. 
Fogyatékkal élők, megváltozott 
munkaképességű emberek. 

Példák, illusztrációk gyűjtése 
különböző korok, kultúrák 
szépségideáljaira. Annak fel-
ismerése, hogy nem minden 
szépségideál vagy divat hat 
pozitívan egészségünkre.. 
Egyes szokások kifejezetten 
károsak (tűsarkú cipő, fűző) 
Az emberek közötti testi kü-
lönbségek és hasonlóságok 
megfigyelése. Az öröklött 
tulajdonságok megértése pél-
dák alapján, csoportosításuk. 
A helyes és rendszeres test-
ápolási szokások megismeré-
se, gyakorlása. Annak felisme-
rése, hogy a divat nem mindig 
az egészséges testápolási szo-
kásokat közvetíti. Személyes 
tapasztalat szerzése az érzék-
szervi és a mozgásszervi fo-
gyatékkal élők életéről. A fo-
gyatékkal élők elfogadása, 
segítése. 

Vizuális kultúra: portré, 
és karikatúra. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: a jellemzés; hason-
latok, metaforák a szép-
séggel kapcsolatban. 
 
Ének-zene: pozitív és 
negatív testi tulajdonsá-
got megéneklő népdalok. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: a testápolás 
módjai, egészséges élet-
mód. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. 

 
 



95 
 

Tematikai egység Merre megy a hajó? Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Hogyan talál vissza a fecske 
tavasszal, az ősszel elhagyott 
fészkére? 
Hogyan tájékozódtak a hajósok 
régen, és hogyan tájékozódnak 
ma? 
Miért színes a szivárvány? 
Miért lehet szomjan halni a ten-
geren? 
 
Ismeretek: 
Tájékozódás csillagképek alap-
ján. 
A Göncölszekér legendája. 
Tájékozódás iránytűvel: a Föld 
mágneses tere, a mágneses von-
zás, taszítás. 
Példák hang- és fényjelenségek-
re. 
Keverékek és oldatok. 
Megfordítható (fagyás-olvadás, 
oldódás-kristályosítás) és nem 
megfordítható folyamatok 
(égés). 
Körfolyamat: a víz körforgása a 
természetben. 
Sós víz, édesvíz. 
Az édesvízkészlet mennyisége a 
Földön a sós vízhez viszonyít-
va. 
 

Példák keresése az állatok 
tájékozódására. 
A Göncölszekér csillagkép 
felismerése. Rajz készítése 
szabadon választott csillag-
képről. A csillagkép nevével 
kapcsolatos gyűjtőmunka vég-
zése. 
Vizsgálatok a mágnesességgel 
kapcsolatban (vonzás, taszítás, 
kölcsönösség felismerése.) 
Az iránytű működésének ér-
telmezése. Annak megértése, 
miért jelentett az iránytű felta-
lálása hatalmas segítséget a 
hajósoknak. 
Konkrét jelenségek (rezgő 
húrok, megütött vizespohár, 
rezgő vonalzó stb.) vizsgála-
tán keresztül annak megta-
pasztalása, hogy a hangot a 
levegő rezgésén keresztül ér-
zékeljük. Fénytörés és szóró-
dás vizsgálatán keresztül an-
nak felismerése, hogy a fehér 
fény különböző színek keve-
réke. 
Példák gyűjtése a környezet-
ből keverékekre, oldatokra. 
A sós vízzel végzett kísérletek 
során annak megtapasztalása, 
miért fagy be nehezebben a 
tenger, mint az édesvíz. 
A víz körforgásának folyama-
ta során a már ismert fizikai 
változások (párolgás, lecsapó-
dás) bemutatása, az ellentétes 

Magyar nyelv és iroda-
lom: csillagképekhez 
kötődő mítoszok, legen-
dák, a hajózással kapcso-
latos ismeretterjesztő 
szövegek, kalandos ol-
vasmányok. 
 
Vizuális kultúra: képek a 
vizekről hajókról. 
 
Ének-zene:A hangszerek 
hangja, hangmagasság; a 
hajózáshoz kapcsolódó 
dalok. 
 
Matematika: Tájékozó-
dás a külső világ tárgyai 
szerint; a tájékozódást 
segítő viszonyok megis-
merése. 
Számok, mértékegysé-
gek. 
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irányú folyamatok felismeré-
se. 
Annak felismerése, hogy a 
vizek tisztaságának védelme, 
és a vízzel való takarékosság a 
földi élet jövőjét biztosítja. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tájékozódás, kölcsönhatás, a víz körforgása. 

 
 

Tematikai egység Tájékozódás a tágabb térben 
(Magyarország) 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, kör-
nyezete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi azonosságtudat megalapozása, alakítása. 
A lakókörnyezettel kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása. 
A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése. 
A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előkészítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Melyik országban megyében 
élek? 
Hol helyezkedik el lakóhelyem 
Magyarország térképén? 
Miért szeretek itt élni? 
Mit tehetünk lakóhelyünk szépí-
téséért, környezetének védelmé-
ért? 
 
Ismeretek: 
Alaprajz, nagyítás, kicsinyítés. 
A földfelszín formakincsének  
elemei (hegység, dombság, al-
föld, tó, folyam, folyó, patak, 
tenger). 
A lakóhely természeti környeze-
te. 
Lakóhelyünk és lakókörnyeze-
tünk néhány jellemző természeti  
és kulturális nevezetessége. 
A lakóhely történetének néhány 
fontosabb eseménye. 
Közlekedés, tömegközlekedés.  
A vízi, szárazföldi és légi közle-
kedési eszközök. 

A felszínformák megfigyelé-
se a lakókörnyezetben, fil-
men, képeken, kialakításuk 
terepasztalon. 
A lakóhely felszínformái, és 
kialakításuk terepasztalon. 
a fő világtájak megnevezése, 
és elhelyezése a térképvázla-
ton, térképen. 
Tájékozódás a közvetlenkör-
nyezetben iránytű segítségé-
vel. A fő világtájak meghatá-
rozása. 
Saját település elhelyezkedé-
sének meghatározása  hazánk 
térképén, bejelölése a tér-
képvázlaton. 
Közös bemutató készítése a 
lakóhely kulturális és termé-
szeti értékeiről. 
A természeti és mesterséges 
fogalompár alkalmazása a 
lakóhely értékeinek leírásá-
ban. 

Technika életvitel és 
gyakorlat: közlekedés, 
utazás, közlekedési esz-
közök. 
 
Matematika: Síkbeli tá-
jékozódás. Távolságok, 
nagyságrendek becslése, 
mérése. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: A lakóhelyhez és 
környezetéhez kötődő 
irodalmi alkotások. 
 
Ének-zene: A lakóhely-
hez kötődő népdalok. 
 
Vizuális kultúra: nemzeti 
szimbólumaink. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közlekedési eszköz, 
tömegközlekedés. 
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Tematikai egység Hőmérséklet mérése Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás A magyar tananyagban tanultak 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet megismerésének igénye. Mennyiségek közötti összefüg-
gések felismerése. Mérőeszközök használata. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Miért nem érezzük a valóságnak 
megfelelően a hőmérsékletet? 
Hogyan működik a hőmérő? 
 
Ismeretek: 
Hőmérséklet mérésének eszkö-
zei 

Gyakorlati megfigyelések 
Táblázat, grafikon készítése 
  
 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:Az időjárás és 
öltözködés összefüggései 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Il termometro 
(A hőmérő) 

Piú caldo, meno caldo 
Come si legge il termometro 
Termomerti differenti 
La temperatura 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérő, hőfokok 

 
 

Tematikai egység Környezetszennyezés Órakeret 
4  óra 

Előzetes tudás Az alsóbb osztályokban tanultak 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezettudatos viselkedés kialakítása, megerősítése, 
az energiatakarékos magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorla-
ti alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi a környezetszennyezés és mi-
lyen következményei vannak? 
Mit tehetünk a mindennapi életben 
a környezet megőrzéséért? 

A helytelen viselkedésmód 
felismerése és megszünteté-
se 
A tanult viselkedésminták 
következetes gyakorlása 
A környezet és fenntartható-
ság szempontjainak tudatosí-
tása 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: gyártási fo-
lyamat; alapanyag, 
nyersanyag, környezet-
szennyezés 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
L’inquinamento 
(A környezetszeny-
nyezés) 

I problemi dell’inquinamento 
La pioggia acida 
L’effetto serra 
L’eutrofizzazione 
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Tematikai egység A víz körforgása Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Az alsóbb osztályban tanultak 
Saját tapasztalatok, megfigyelések 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezettudatos viselkedés,az energiatakarékos magatartás erősíté-
se. 
A természetben lévő összefüggések megfigyelése, tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Az időjárási jelenségek megfi-
gyelése, következtetések levo-
nása a mindennapi élettel kap-
csolatban 
A természetes vizek típusai, 
állóvíz, folyóvíz, felismerésük 
Körfolyamat: a víz körforgása a 
természetben. 
Sós víz, édesvíz. 
Az édesvízkészlet mennyisége a 
Földön a sós vízhez viszonyít-
va. 
 
Ismeretek: 
Párolgás, megszilárdulás, kicsa-
pódás, a felhők típusai 
a csapadékok fajtái 

A sós vízzel végzett kísérletek 
során annak megtapasztalása, 
miért fagy be nehezebben a 
tenger, mint az édesvíz. 
A víz körforgásának folyama-
ta során a már ismert fizikai 
változások (párolgás, lecsapó-
dás) bemutatása, az ellentétes 
irányú folyamatok felismeré-
se. 
Annak felismerése, hogy a 
vizek tisztaságának védelme, 
és a vízzel való takarékosság a 
földi élet jövőjét biztosítja. 
 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Természetes kör-
nyezettel kapcsolatos 
mesék, szólások, köz-
mondások. 
 
Vizuális kultúra: megje-
lenítése. 
 
Ének-zene: a vízzel kap-
csolatos dalok. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:A víz jelentő-
sége az ipari termelésben 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
L’acqua 
(A víz) 

L’evaporazione 
La solidificazione 
La fusione 

Il ciclo dell’acqua 
(A víz körforgása) 

L’evaporazione, condensazione, precipitazioni, 
infiltrazioni 

L’acqua nella natura 
(A természetes vizek) 

L’acqua e le falde 
Le nuvole e la pioggia 
Tipi di nuvole 
La rugiada, la brina, la galaverna 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Párolgás, lecsapódás, csapadék, beszivárgás,talajvíz 
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Tematikai egység Növényvilág Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás Az előző osztályokban tanultak, személyes tapasztalat és megfigyelés 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a körülöttünk élő , tapasztalható világban 
Az élővilág megbecsülésének kifejlesztése 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
A növények jelentősége a min-
dennapi életben. 
Táplálék, ruha, fedél a fejünk 
fölött. 
Honnan származik, és mire utal 
a növény elnevezés? 
Mitől növekszik a növény? 
 
Ismeretek: 
A növények jellemzői, legfőbb 
részeik, levél, törzs, virág, ter-
més, a növények életciklusai 
Felosztásuk külső jegyek alap-
ján 
Zöldségek, gyümölcsök. A nö-
vény részei (gyökérzet, szár, 
levél virág, termés). A mag. 
Ehető növényi részek. 

Felismerni a legalapvetőbb 
különbségeket növények és 
állatok között, 
Felismerni a növényi szerve-
ket 
Megkülönböztetni a növények 
alaptípusait 
A növények fejlődésének 
megfigyelése. A megfigyelt 
élőhelyen talált növények cso-
portosítása 
A mező (szántóföld-rét-legelő) 
Néhány jellemző vadon élő és 
termesztett növény felismeré-
se, hasznosítása .  
Az élővilág szerveződési 
szintjeinek felismerése. A 
megfigyelt élőlények  csopor-
tosítása: növények, állatok 
(ízeltlábúak, halak, madarak, 
emlősök). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Növényekkel kap-
csolatos mesék, szólások, 
közmondások. 
Mesebeli növények. 
 
Vizuális kultúra:A nö-
vényvilág ábrázolása 
különböző korokban 
megjelenítése. 
 
Ének-zene: a virágének, 
a növények megjelenése 
a népdalokban. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: növényi alap-
anyagú termékek, ételek, 
ruhadarabok 
A len és pamut gyártása 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Viventi e non viventi 
(Élők és élettelenek) 

Distinguere i viventi dai non viventi 
Le caratteristiche dei viventi 

Sensibilitá nelle piante 
(A növények érzékenysége) 

Sensibilitá alla luce 
al calore, umiditá ecc. 

Il colore delle foglie 
(A levelek színe) 

Clorofilla, stomi 

Traspirazione delle piante 
(A növények párologtatása) 

Conseguenze della traspirazione 
Adattamento delle piante 
Piante grasse 

A cosa servono le varie parti  
delle piante? 
(A növények szervei) 

Le foglie:fabbriche di cibo e di ossigeno 
L’ossigeno e gli esseri viventi 

Tipi di piante 
(Különböző típusú növények) 

Arbusti, erbacee,alberi 
Riconoscimento di erbacee,arbusti, alberi 
Le piante caducifoglie 
Le piante sempreverdi 
Le piante senza semi 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, lombhullatók, 
örökzöldek, pozsgások. 
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Tematikai egység Állatvilág Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás Az előző osztályokban tanultak, személyes tapasztalat és megfigyelés 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a körülöttünk élő , tapasztalható világban,  
Az élővilág megbecsülésének kifejlesztése 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
A hazai vizek, vízpartok néhány 
jellemző élőlénye. Megfigyelés. 
 
Ismeretek: 
A rovarok testrészei 
Gerincesek és gerinctelenek. 
Szaporodás: pete, tojás, eleven-
szülő. 
 

Az élővilág szerveződési 
szintjeinek felismerése 
A hasonlóságok és különbsé-
gek megfigyelése az állatvi-
lágban 
A mező (szántóföld-rét-legelő) 
állatai. 
A tenger élővilága. 
Hazai vadon élő állatok (róka-
lepke, kárász, csuka, mezei 
pocok, mezei nyúl, fácán,). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: állatokkal kapcsola-
tos mesék, szólások, 
közmondások. 
 
Vizuális kultúra: életkö-
zösség  megjelenítése. 
 
Ének-zene: az élőlények-
kel, az állatokkal kapcso-
latos dalok. 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Animali: vertebrati e 
invertebrati 
(Állatok: gerincesek és gerincte-
lenek) 

Riconoscere i due tipi di animali 
Gli invertebrati 

Insetti 
(Rovarok) 

Insetti, le parti di un insetto 
Caratteristiche degli insetti 
Un insetto saltellante 

I ragni 
(Pókok) 

Il ragno crociato 
Il ragno palombaro 

Le api 
( A méhek) 

Una societá ben organizzata 
Le api operaie fanno da casalinghe 
Il miele, il polline, la propoli 
Le api „parlano” tra di loro 

I crostacei 
(Rákok) 

Un animale corazzato, chitina 
chele, muta 
 

Clasificazione 
(Osztályozás) 

Classifichiamo i vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli, 
mammiferi 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Életközösség, életciklus, rovarok, gerincesek, gerinctelenek  
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4. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

A kertben. 2 
Mennyi időnk van?  2 
Miért érdemes takarékoskodni? 2 
Vágtat, mint a paripa  2 
Önismeret és viselkedés  2 
Tájékozódás a tágabb térben (Magyarország)  3 
Le carte geografiche  (A térkép) 4 
Il clima (Éghajlat) 6 
Le montagne,le colline, le pianure (Domborzat) 5 
Fiumi, laghi e mari (Vizek, folyók, tavak és tengerek) 4 
Összefoglalás, ismétlés  4 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység A kertben Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
Mit érdemes vásárolni a pia-
con? 
Honnan származik, és mire utal 
a növény elnevezés? 
Mitől növekszik a növény? 
 
Ismeretek: 
A Nap mint energiaforrás. A 
napsugárzás hatása az élővilág-
ra. 
Gombák, növények, állatok. 
Zöldségek, gyümölcsök. A nö-
vény részei (gyökérzet, szár, 
levél virág, termés). A mag. 
Ehető növényi részek. 
Életszakaszok, csírázás, fejlő-
dés, növekedés, öregedés. 
Háziállatok (kutya, macska), 
haszonállatok (tyúk, kacsa). 
Lebomlás, komposztálás, rot-

 A megfigyelt élőhely élőlé-
nyeinek csoportosítása (gom-
ba, növény, állat, zöldség, 
gyümölcs). 
Látogatás a piacon, a tanyán, 
vagy a kertben. Az idényzöld-
ségek, idénygyümölcsök fel-
ismerése, csoportosítása asze-
rint, hogy mely ehető növényi 
részt fogyasztjuk. Példák kere-
sése magra, termésre. 
Naptár készítése az idény-
gyümölcsökről és idényzöld-
ségekről. A növények fejlődé-
sének megfigyelése. A megfi-
gyelt élőhelyen talált növé-
nyek csoportosítása aszerint, 
hogy mely életszakaszban 
voltak. 
 
 
Lebomlás vizsgálata. A kom-

Magyar nyelv és iroda-
lom: Versek zöldségek-
ről, gyümölcsökről. 
 
Vizuális kultúra: életkö-
zösségek (kert) megjele-
nítése; zöldség-és gyü-
mölcscsendéletek. 
 
Ének-zene: az élőlények-
kel kapcsolatos dalok. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:egészséges 
táplálkozás. 



102 
 

hadás. 
 
 

posztálás szerepének felisme-
rése. Szerves hulladékok cso-
portosítása komposztálhatósá-
guk szerint. 
Összefüggések felismertetése 
a növénytermesztés módja, és 
az egészséges táplálkozás kö-
zött. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

 
 

Tematikai egység Mennyi időnk van? Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Idő, napszakok, évszakok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

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 szem-
pontjából a Föld, a Nap, a Hold kapcsolatának felismertetése. 
A tudomány, a technika fejlődésének felismertetése példák alapján, a 
találmányok jelentőségének megláttatása a távcső példáján. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
Miért épp 24 órából áll egy 
nap? 
Mióta használnak órát az embe-
rek? 
Hogyan mérték az időt régen, 
és hogyan mérhetjük ma? 
 
Ismeretek: 
Az idő mérése. 
Az időmérés alkalmi és szab-
ványegységei. 
Az idő kifejezése a mindennapi 
kommunikációban. 
Emberi életszakaszok. 
Születés és halál. 
A Föld mozgásai. 
Föld, Nap, Hold. 
A holdfázisok képének megis-
merése. 
A távcső, mint a távoli objek-
tumok megfigyelésének eszkö-
ze. 

Időmérő eszköz készítése, 
kalibrálása. Napóra megfi-
gyelése. Időmérő eszközök 
csoportosítása pontosság, 
használhatóság, esztétikum 
szerint). 
Annak felismerése, leírása, 
hogy ilyen jelei vannak az idő 
múlásának az emberi egyed-
fejlődés egyes szakaszaiban? 
A születéssel, gyermekvárás-
sal, elmúlással kapcsolatos 
gyermeki elképzelések meg-
beszélése. 
A Föld mozgásának modelle-
zése elképzelés alapján ( for-
gás, Nap körüli keringés). 
Annak felismerése, hogy a 
Földön nem mindenütt egy-
szerre  van nappal és éjszaka. 
Az időzónák megsejtése. 
Kapcsolat keresése a Föld 
mozgásai, és a naptár elemei 
között. 
Képek gyűjtése, csoportos 

Magyar nyelv és iroda-
lom:szólások, közmon-
dások, találós kérdések, 
metaforák, hasonlatok az 
idővel kapcsolatosan. 
 
Vizuális kultúra: Az idő 
képi ábrázolása, az égites-
tek képi ábrázolása. 
 
Ének-zene: ütem, ritmus, 
metronóm. 
 
Matematika:folyamat 
mozzanatainak időbeni 
elrendezése; időrend keze-
lése. 



103 
 

tabló készítése az égitestek 
szépségének szemléltetésére. 
Az egyes holdfázisok rajzolá-
sa, elhelyezése a naptárban,a 
ciklikus ritmus felismerése. 
Annak megsejtése, hogy a 
különböző időszámítási mód-
szerek miatt eltérések adód-
hatnak. 
A távcső működésének vizs-
gálata. Konkrét példák alap-
ján annak megértése, miért 
jelentett a távcső felfedezése  
hatalmas mérföldkövet a tu-
domány fejlődésében. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Időmérés, égitest, naptár. 

 
 

Tematikai egység Miért érdemes takarékoskodni? Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
Fogyasztanak-e áramot az 
elektromos berendezések ké-
szenléti üzemmódban? 
Miért szükséges a hagyomá-
nyos izzókat energiatakarékos 
izzókra cserélni? 
Mi minden készülhet a környe-
zetünkben papírból? 
Készíthetünk-e otthon is papírt? 
 
Ismeretek: 
A hőátadás. 
A háztartási gépek, eszközök, 
és készülékek energiatakaré-
kossága. 
Az elektromos készülékek 

Megfigyelések, vizsgálatok a 
hó terjedésével kapcsolatosan. 
 A megújuló és nem megújuló 
energiaforrások megkülönböz-
tetése konkrét példák alapján. 
Különböző papírfajták vizsgá-
lata megadott szempontok 
alapján. 
Példák gyűjtése a papír fel-
használására. A gyűjtött pél-
dák alapján az egy hét alatt 
felhasznált papír mennyiségé-
nek mérése. 
Ismerkedés a papír történeté-
vel. Merített papír készítése. A 
papírgyártás, a papírkészítés 
példáján a házi és ipari előállí-
tás különbségeinek megfigye-

Vizuális kultúra: művele-
tek különféle papírfajták-
kal (ragasztás, kasírozás, 
kollázs), papírmasé. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: gyártási fo-
lyamatok. 
 
Etika: egyéni felelősség 
kérdése. 
 
Matematika: halmazok. 
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üzemeltetése a hőtermelés miatt 
veszteséggel is jár. 
A megújuló és nem megújuló 
energiaforrások. 
A papír szerepe mindennapi 
életünkben. 
A papírgyártás: az ipari gyártás 
vázlata (a termék előállítása: 
nyersanyag, késztermék, hulla-
dék; a papírgyártás vízigényes 
folyamat). 
Használati tárgyak és alkotások 
újrahasznosított papírból. 
A papír mint csomagolóanyag. 
Egyéb csomagolóanyagok. 
Példák a papír, műanyag, fém 
újrahasznosítására. 
 
 

lése. 
Az újrahasznosítás, az újra-
hasznosításra gyűjtött példák 
alapján a tudatos fogyasztói 
magatartás szerepének felis-
merése. 
Az egyes csomagolóanyagok 
összehasonlítása különböző 
szempontok szerint (esztéti-
kus, gazdaságos, környezetkí-
mélő, energiatakarékos, újra-
hasznosítható, eldobó, pazar-
ló). 
Múzeumlátogatás után beszá-
moló a szerzett tapasztalatok-
ról előre megadott vagy vá-
lasztott szempontok alapján 
(szóban, írásban, vagy rajz-
ban). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság. 

 
 

Tematikai egység Vágtat, mint a paripa Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás Testrészek 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás 
ás kapcsolatuk felismertetése. 
Az ember megismerése és egészsége szempontjából a mozgás szere-
pének felismertetése az egészségmegőrzésben, a mozgás-
szervrendszer működésének alapvető megértetése. 
A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésé-
nek és mozgásának példáján. 
Az egészségünket védő és károsító szokások felismertetése. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
Miért vágtat sebesen a paripa? 
Kiből lesz a jó rövidtávfutó? 
Kiből lesz a jó hosszútávfutó? 
Hogyan fejleszthetjük mozgá-
sunkat? 
 
Ismeretek: 
A mozgásfajták megkülönböz-
tetése (egyenletes és gyorsuló 
mozgás, ütközés). 
A csontok, izmok, ízületek sze-

Mozgásjelenségek vizsgálata 
játékos kísérletekkel: kérdé-
sek megfogalmazása a moz-
gások jellemzőivel kapcsolat-
ban. A jelenségek megfigye-
lése az állandóság és a válto-
zás szempontjából. Változá-
sok megfigyelése, adott 
szempontú besorolása (a 
mozgás gyorsasága, iránya). 
Példák gyűjtése mozgással 
kapcsolatos rekordokra. 
A rendszeres testmozgás je-

Vizuális kultúra: a moz-
gás megjelenítése a mű-
vészetekben, mozgókép 
készítése.. 
 
Ének-zene:népdalok, ze-
neművek a ló és az ember 
kapcsolatáról; a ritmus és 
a mozgás kapcsolata 
(tánc). 
 
Testnevelés és sport: a 
rendszeres testmozgás. az 
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repe: hajlékonyság, erő, rugal-
masság gyorsaság, ügyesség. 
Az edzés és a bemelegítés. 
A testalkatnak,testi adottságok-
nak megfelelő mozgásformák. 
A tánc, mint mozgás. 
A mozgás, mint aktív pihenési 
forma. 
A mozgásszegény életmód ve-
szélyei. 
A ló leírása: testfelépítés, élet-
mód, alkalmazkodás a környe-
zethez. 
A ló mozgása: ügetés, porosz-
kálás, vágta. 
 
Az egészségünket védő és ká-
rosító szokások. 

lentőségének felismerése. 
Esettanulmányok, példák fel-
dolgozása arról, hogy a rend-
szeres testmozgás hogyan 
fejleszti az akaraterőt, állóké-
pességet, ügyességet. 
A bemelegítés fontosságának 
és a fokozatosság betartásá-
nak belátása az edzés során. 
Lehetőségek keresése a lakó-
helyen a rendszeres testmoz-
gás gyakorlására. 
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 megfigyelé-
se, és  különböző mozgásfor-
máinak összehasonlítása. 
A már megismert egészsé-
günket védő szokások össze-
gyűjtése képekben, tabló ké-
szítés. 
A dohányzás, az alkohol, a 
drog fogyasztás káros hatásá-
nak megértetése példákkal. 
 
 

edzés, a bemelegítés; 
világcsúcsok, nemzeti 
rekordok különböző 
sportágak-
ban,lovassportok. 
 
 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: 
a mozgás leírására szol-
gáló rokon értelmű sza-
vak, hasonlatok a mozgás 
kifejezésére; mozgás, 
illetve a ló mozgásának 
megjelenítése irodalmi 
alkotásokban, mondó-
kákban. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:egészséges 
életmód, egészséges 
testmozgás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mozgásszerv, mozgásforma. 
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Tematikai egység Önismeret és viselkedés Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati 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 sértő-
déseket, veszekedéseket? 
Hogyan őrizhetjük meg barát-
ságainkat? 
 
Ismeretek: 
Kommunikáció az állatvilág-
ban: 
a kutya tájékozódása, területvé-
dő és behódoló magatartása. 
Az emberi kommunikáció: be-
széd, testbeszéd. 
Mosoly, fintor, bólintás, hunyo-
rítás, testtartás szerepe. 
Magatartásformák, szabályok, 
viselkedési normák különböző 
élethelyzetekben. 
Példák a helyes és helytelen 
viselkedésre. 
Együttélés a családban. 
Baráti kapcsolatok, iskolai kö-
zösségek. 

A kutya magatartásának meg-
figyelésével példák vizsgálata 
az állati kommunikációra. 
Hasonlóságok és különbségek 
keresése az állati és az emberi 
kommunikáció között. 
Az emberi kommunikáció 
elemeinek vizsgálata filmrész-
letek, fotók segítségével.. A 
mimika és a testtartás szere-
pének jellemzése egy-egy 
példán. 
A megállapítások kipróbálása, 
ellenőrzése szerepjátékkal. 
Emberi magatartásformák 
megfigyelése különböző hely-
zetekben. 
Helyzetgyakorlatok elemzése. 
Példák csoportosítása (helyes 
és helytelen viselkedés), érvek 
és indokok keresése. 
Az együttélés alapvető szabá-
lyainak megbeszélése. 
 
 

Magyar nyelv és iroda-
lom:szólások, közmondás-
ok, metaforák az emberi és 
az állati viselkedéssel kap-
csolatosan. 
 
Vizuális kultúra: arckife-
jezések, testbeszéd ábrázo-
lása művészeti alkotáso-
kon. 
 
Ének-zene: emberi konf-
liktusok megjelenése da-
lokban. 
 
Matematika: hasonlóságok 
és különbségek. 
 
Etika: emberi kapcsolatok, 
közösség, a helyes maga-
tartás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az információs társadalom Órakeret 
folyamatos 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának megisme-
rése. A netikett alapjainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának megis-
merése 
Egyszerű hétköznapi példák a személyes és nem személyes adatok-
ra. 

Etika: az írott nyelvi 
kommunikációs visel-
kedés szabályai.  

A netikett alapjainak megismerése 
Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető 
szabályok ismerete. 

Etika: emberi kapcso-
latok, közösség, a he-
lyes magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyes adat, nem személyes adat, netikett. 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások meg-
ismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 
megismerése 
Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes oldalak látogatá-
sa, tapasztalatszerzés.  

Etika: emberi kapcso-
latok, közösség, a he-
lyes magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektronikus szolgáltatás.  
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Tematikai egység Tájékozódás a tágabb térben 
(Magyarország ) 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, a földfelszín formakin-
csének elemei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, isme-

retek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
Hol találjuk meg Magyaror-
szágot a Föld bolygón? 
Hogyan tervezhetünk meg egy 
utazást? 
Ismeretek: 
Magyarország helyzete: 
államhatárok, felszínformák, 
vizek, főváros, települések, 
útvonalak, szomszédos orszá-
gok. 
Magyarország elhelyezkedése: 
Föld bolygó, Európa konti-
nens, Közép-Európa, Kárpát-
medence. 
A települések infrastruktúra 
rendszere: nagyváros, város, 
falu, tanya. 
Külváros, kertváros, belváros. 
Vonzáskörzet. 
Magyarország nagy tájegysé-
gei. 
Hazánk néhány főbb természe-
ti és kulturális nevezetessége. 
Közlekedés, tömegközlekedés. 

A fő világtájak megnevezése, 
elhelyezése a térképen. 
Az alapvető térképjelek meg-
nevezése Magyarország térké-
pén. 
A szomszédos országok felso-
rolása. 
Magyarország nagy tájegysé-
geinek megnevezése és helyük 
meghatározása a térképen. 
Irányok, távolságok leolvasá-
sa. 
Kutatómunka végzése egy 
tájegységgel kapcsolatosan: 
képek, információk, történetek 
keresése. 
Térképmásolás. Néhány jel-
legzetes magyar nevezetesség 
megismerése képekről és a  
multimédia segítségével. 
Utazás tervezése a lakóhelyről 
az ország egy nevezetes pont-
jára. A látnivalók megtervezé-
se. 
Térképhasználat: úticél meg-
keresése, közbenső állomások 
felsorolása. Távolság és időtar-
tam becslése. 
A tömegközlekedési rendszer 
jelentőségének, környezeti 
hatásának elemzése. 
 
 

Magyar nyelv és irodalom: 
Magyarország értékeinek, 
szépségének megjelenítése 
a szépirodalomban. 
 
Technika, életvitel és gya-
korlat: közlekedés, utazás, 
közlekedési eszközök. 
 
Ének-zene: a tájegységek-
hez kötődő népdalok, ze-
neművek. 
 
 
Vizuális kultúra: az egyes 
tájegységekhez kötődő 
jelképek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rész-egész viszony, távolságbecslés, Magyarország, település, tömeg-
közlekedés. 
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Tematikai egység A térkép Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, a földfelszín formakincsé-
nek elemei. 

A tematikai egy-
ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat fejlesztése. 
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása. 
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, fel-
használása az információszerzés folyamatában. 
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolva-
sás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
Hogyan készül a térkép? 
Mit látunk a térképen? 
A térkép és a valóság összeha-
sonlítása 
 
Ismeretek:  
Alaprajz, nagyítás, kicsinyítés. 
A földfelszín formakincsének  
elemei (hegység, dombság, 
alföld, tó, folyam, folyó, patak, 
tenger). 

Gyakorlati megfigyelések 
A fő világtájak megnevezése, 
elhelyezése a térképen. 
Az alapvető térképjelek meg-
nevezése 
Irányok, távolságok leolvasá-
sa. 
Kapcsolat keresése a Föld 
mozgásai, és a naptár elemei 
között. 

Technika, életvitel és gya-
korlat:közlekedés, utazás, 
közlekedési eszközök. 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak  
Il lavoro dei geografi 
(A térképész munkája) 

La cartografia 
Le carte geografiche 
Carte geografiche fisiche 
Il mappamondo e il planisfero 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Égtájak, térképjelek, a földfelszín elemei 

 
 

Tematikai egység Éghajlat Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Az időjárás. 
A csapadékmérés és hőmérsékletmérés 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása 
éghajlati diagramok, tematikus térképek révén. 
 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Az időjárás és az éghajlat ösz-
szefüggéseinek megfigyelése 
 

Gyakorlati megfigyelések 
Táblázat, grafikon készítése, 
Az éghajlatot befolyásoló 
tényezők (szélességi fok, ten-
gertől való távolság, a tenger-

Technika, életvitel és gya-
korlat:Az éghajlat hatása 
az emberi tevékenységek-
re; öltözködés, időjárás, 
egészséges táplálkozás. 
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Ismeretek: 
Az éghajlat legfontosabb jel-
lemzői, a hőmérséklet, a csapa-
dék mennyisége és megoszlása, 
a levegő páratartalma, az ural-
kodó szelek 

szint , a hegyek) 
A föld éghajlati megoszlása 
  
 
 

 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak  
Il clima 
(Az éghajlat) 

Elementi di clima (venti,umiditá, temperatura, 
precipitazioni) 

I fattori del clima 
(Az éghajlatot befolyásoló té-
nyezők) 

La lattitudine 
La distanza dal mare 
Altitudine 
Presenza dei rilievi 

Le regioni climatiche d’Italia 
(Olaszország éghajlati jellem-
zői) 

Clima montano /Continentale/Mediterraneo 

Le fasce climatiche nel mondo 
(A föld éghajlati övezetei) 

Fasce polari, fasce temperate, fascia tropicale 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Éghajlat, hőmérséklet, csapadék, páratartalom, időjárás, szél, övezetes-
ség,  

 
 

Tematikai egység Domborzat Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

A Magyarország földrajzáról tanultak 
Térképhasználat: Hol találjuk meg Magyarországot a Föld bolygón? 
államhatárok, felszínformák, vizek, főváros, települések, útvonalak, 
szomszédos országok, Európa helye a térképen. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat 
értelmezése a földrajzi helyzetén belül. 
A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
Magyarország és Olaszország 
egymáshoz kapcsolódó elhe-
lyezkedése, hasonlóságok és 
különbségek megfigyelése 
 
Ismeretek: 
Olaszország helyzete: 
államhatárok, felszínformák, 
vizek, főváros, települések, 
útvonalak, szomszédos orszá-
gok. 
Olaszország elhelyezkedése: 
Föld bolygó, Európa kontinens, 
Dél-Európa. 

A rendszerben való gondolko-
dás fejlesztése: a rész-egész 
kapcsolat értelmezése a föld-
rajzi helyzetén belül. 
 
A térbeli tájékozódás fejlesz-
tése, a térképhasználat fejlesz-
tése.Gyakorlati megfigyelések 
 
 
 

Technika, életvitel és gya-
korlat: közlekedés, utazás, 
közlekedési eszközök. 
 
Ének-zene: a tájegységek-
hez kötődő népdalok, ze-
neművek. 
 
Vizuális kultúra: az egyes 
tájegységekhez kötődő 
jelképek. 
 
Olasz nyelv:Az olasz vá-
rosok, leghíresebb neveze-
tességeik 
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A települések infrastruktúra 
rendszere: nagyváros, város 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak  
Le montagne 
(A hegyvidék) 

Altitudine, origine animali e piante 
 

Le Alpi,L’Appennino 
(Az Alpok és az Appenninek) 

Prealpi, Le Dolomiti, l’Appennino Settentrionale, Centrale, 
Meridionale 
Vivere in montagna 

I vulcani 
(A vulkánok) 

Cos’é un vulcano 
Vulcani nel mondo 
Vulcani italiani 
Altri fenomeni di vulcanesimo 

Le colline 
(A dombok) 
 

Le caratteristiche delle colline 
Altitudine,origini, animali, boschi,coltivazioni 
Le colline in Italia 

Le pianure  
(A síkságok) 

Origini, attivitá, ambiente 
La Pianura Padano-Veneta 
Altre pianure 
Vivere in pianura 

Le cittá 
(A városok) 

Le origini delle cittá 
Caratteristiche 
Cittá italiane 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hegyvidék, dombság,vulkánok, síkságok és folyóvölgyek. 
Nagyváros, város, főváros. 

 
 

Tematikai egység Vizek, folyók, tavak és tengerek Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás A víz szerepe, tulajdonságai. Térképismeret 
Olaszország és Magyarország helyzete Európában és a Földön 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felszíni és felszín alatti vizek jelentőségének megismerése. 
A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 
Olaszország vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti 
térképolvasás fejlesztése. 
Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai térképol-
vasás elemi lépései során. 
Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékei-
nek megismerése és a környezeti problémák iránt. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Különbségak és hasonlóságok a 
folyók, tavak és tengerek közt 
Megfigyelés térképen és saját 
tapasztalatok alapján 
Ismeretek: 
Folyók, patakok,tavak 
Jellegzetességeik és jelentősé-

Olaszország nagy tájegységei-
nek megnevezése és helyük 
meghatározása a térképen. 
Irányok, távolságok leolvasá-
sa. 
Kutatómunka végzése egy 
tájegységgel kapcsolatosan: 
képek, információk, történetek 
keresése. 

Vizuális kultúra:Híres 
épületek, szobrok vagy 
festmények Olaszország-
ban  
 
Ének-zene: Olasz dalok. 
 
Olasz nyelv:Az olasz 
városok, leghíresebb ne-
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gük az emberek életében 
A Földközi-tenger, elhelyezke-
dése, részei 
 

Térképmásolás. Néhány jel-
legzetes olasz nevezetesség 
megismerése képekről és a  
multimédia segítségével. 
Utazás tervezése a lakóhelyről 
az ország egy nevezetes pont-
jára. A látnivalók megtervezé-
se. 

vezetességeik 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés, 
utazás, közlekedési esz-
közök. 
 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak  
Fiumi alpini e appenninici 
(olaszországi folyók) 

Tipi di fiumi 
Bacino idrografico 
Fiumi principali 

Laghi  
(tavak) 

Laghi in Italia 

Il Mar Mediterraneo 
(A Földközi-tenger) 

I mari italiani 
Il paesaggio delle coste 
Le isole 
Vivere al mare 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tenger, folyó, patak, hegyi folyó, tavak, szigetek. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészség-
megőrzés és az egészséges fejlődés érdekében. 
Az életkornak megfelelő viselkedéskultúra, önállóság és segítségnyúj-
tás a szükséges élethelyzetekben. 
A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolsá-
gok és időtartamok becslése. 
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, 
természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példákkal.  
A hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való 
harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. 
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolata-
inak bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott 
szempontsor szerint. Egy természetes életközösség bemutatása. 
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értel-
mezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. 
Lakóhely elhelyezkedése Magyarország térképén. Magyarország elhe-
lyezkedése a földrajzi térben, térképen, néhány jelentős kulturális és 
természeti értékének ismerete. 
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az in-
formációkeresésben, és a problémák megoldásában. 
A személyi információk és a személyes adatok fogalmának isnmerete. 
A netikett alapjainak, a gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus 
szolgáltatások ismerete. 
Olaszország földrajzának legfontosabb elemeinek ismerete. 
Olasz városok elhelyezkedése a térképen. 
A környezetvédelmi problémák általános voltának felismerése. 
A természettel való harmonikus kapcsolat megerősítése. 
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Továbbhaladás feltételei:  
 
A fejlesztés elvárt eredményeinek minimumszinten való teljesítése. 
 
Ellenőrzés, értékelés 
 
Alapelvek:  
Az ellenőrzés és értékelés fogja át a tanuló valamennyi tanórai és a tantárggyal kapcsolatos 
tanórán kívüli tevékenységét. 
Mind az ellenőrzés, mind pedig az értékelés módszertanilag legyen változatos. 
Az ellenőrzést mindig kövesse a konkrét teljesítmény és a tantárgyhoz való viszony körülte-
kintő és változatos számszerű vagy szöveges értékelése. 
2. évfolyamtól törekedjünk a sokoldalú, differenciált osztályozásra (szóbeli, írásbeli számon-
kérés, órai munka stb.), mert csak így teljes ellenőrzési-értékelési rendszerünk. 
 
Az ellenőrzés módjai: 

 folyamatos megfigyeléssel (milyen a tanulók érdeklődése, aktivitása, figyelme, 
ismeretszerző képessége, ismeretalkalmazása, stb.) 

 szóbeli feleltetéssel (mely elsőbbséget élvez), törekedni kell arra, hogy a tanulók 
ismereteiket, tapasztalataikat, megfigyeléseik lényegét összefüggően el tudják 
mondani 

 írásbeli ellenőrzéssel: feladatlapokkal, mérőlapokkal 
 gyakorlati feladatok, önálló kutatómunka (ábraelemzés, kiselőadás, sajtófigyelés) 

végzésével 
 
Taneszköz, tankönyv 
 
A helyi tanterv bevezető, általános részében leírt elvek szerint évente határozza meg a mun-
kaközösség. 
 
Legfontosabb olasz szavak és kifejezések jegyzéke 
 
Che tempo fa?  Milyen idő van? 
c’é il sole  süt a nap 
c’é vento fúj a szél 
piove  esik 
c’é nebbia köd van 
é sereno  derült az ég 
é nuvoloso  felhős az ég 
nevica  havazik 
fa freddo  hideg van 
fa caldo  meleg van 
le stagioni  az évszakok 
primavera, estate, autunno, inverno  tavasz, nyár, ősz, tél 
i mesi  a hónapok 
gennaio, febraio, marzo, aprile, maggio, 
giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 
novembre, dicembre  

a hónapok nevei 

i giorni della settimana a hét napjai 
lunedí, martedí, mercoledí, giovedí, venerdí, a napok nevei 
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sabato, domenica 
in quale mese, in quale stagione  melyik évszakban, melyik hónapban 
nomi degli animali  a leggyakoribb állatok nevei 
cane, gatto, mucca, cavallo, pecora,-  kutya, macska, tehén, ló, birka 
serpente, ragno, civetta, papera kígyó, pók, bagoly, kacsa 
anatra, oca, rana,gallina, gallo,pulcino  vadkacsa,liba, béka, tyúk, kakas, kiscsirke 
alcune piante  néhány növény 
rosa, pomodoro, zucca, albero, erba, prato rózsa, paradicsom, tök, fa, fű, rét 
uccello  madár 
fiore virág 
alcuni animali esotici  néhány különleges állat 
leone, elefante, ippopotamo, scimmia, oroszlán, elefánt, viziló, majom 
rinoceronte, ciccodrillo, struzzo  rinocérosz, krokodil, strucc 
ambiente  környezet 
habitat naturale  természetes élőhely 
giardino , parco, orto  kert, park, konyhakert 
fiume, lago, stagno  folyó, tó, halastó 
oceano, mare  óceán, tenger 
animale  állat 
pianta  növény 
bosco  erdő 
foresta, giungla  erdő, dzsungel 
catena alimentare  táplálék lánc 
rete alimentare  táplálék háló 
interdipendenza  kölcsönös függőség 
le parti dell’albero  a fa részei 
troco  törzs 
radice  gyökér 
fiore  virág 
le parti del fiore  a virág részei 
i livelli del bosco  az erdő szintjei 
sottobosco  aljnövényzet 
cespuglio  bokor 
arbusti  bokros növény 
piante erbacee  lágyszárú növények 
vari tipi di alberi  külünféle fák 
faggio  bükk 
pioppo  nyárfa 
betulla nyírfa 
quercia  tölgyfa 
salice  fűzfa 
abete e pino  fenyő félék 
felce  páfrány 
erba  fű 
insetti  rovarok  
invertebrati  gerinctelenek 
zanzara  szúnyog 
mosca  légy 
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 grillo  tücsök 
farfalle  pillangók 
le parti del corpo degli insetti  a rovarok testének részei 
capo, torace, addome  fej, tor, potroh 
vertebrati gerincesek 
rettili  hüllők 
anfibi  kétéltűek 
pesci halak 
uccelli  madarak 
le parti del corpo degli uccelli  a madarak testének részei 
becco  csőr 
zampe  láb 
artigli  karmok ecc 
mammiferi  emlős állatok 
mammiferi del bosco  erdei emlősök 
volpe  róka 
lepre  vadnyúl 
scogliattolo  mókus 
cervo  szarvas 
capriolo  őz 
lupo  farkas 
orso  medve 
cinghiale  vaddisznó 
pipistrello denevér 
adattamento ad un dato ambiente  alkalmazkodás egy bizonyos élőhelyhez 
funghi  gombák 
funghi commestibili e velenosi ehető és mérges gombák 
inquinamento ambientale  környezet szennyezés 
sfruttamento eccessivo  túlzott környezet kihasználás 
il corpo umano  az emberi test 
esseri viventi e non viventi  élő és élettelen 
le parti piú importani del corpo a test részei 
testa , tronco , mani e gambe ecc.  fej, törzs, kezek és a lábak stb. 
i cinque sensi  az érzékszervek 
apparato respiratorio  a légzés szervei 
le malattie comuni  általános betegségek 
apparato digestivo  az emésztés szervei 
alimentazione sana  egészséges étkezés 
i cibi e il loro contenuto  az ételek és alkotó részeik 
le ossa  a csontok 
i muscoli  az izmok 
il mondo attorno a noi  a körülöttünk lévő világ 
i vari materiali  a különféle anyagok 
metallo  fém 
plastica  műanyag 
legno  fa 
l’acqua  a víz 
gli stati dell ’acqua  a víz halmazállapotai 
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ghiaccio, vapore acqueo jég, vízpára 
il ciclo dell’acqua  a víz körforgása 
l’aria  a levegő 
il vento ;pioggia, temporale szél, eső ,vihar 
il tempo che fa  az időjárás 
precipitazioni  csapadék  
pioggia, grandine, rugiada, brina ecc  eső, jégeső, harmat, fagy 
il fuoco  a tűz 
geografia  földrajz 
i punti cardinali  az égtájak 
nord, sud, est , ovest  észak, dél, kelet, nyugat 
carta, cartina, mappa  külnféle térképek 
montagna  hegy, hegység 
collina  domb 
pianura  síkság 
mare e costa  tenger és partvidék 
elementi naturali ed antropici  természetes és emberalkotta tereptárgyak 
agricoltura földművelés 
industria ed artigianato  ipar és kézművesség 
mestieri scomparsi  eltűnt mesterségek 
italia ,regioni e capoluoghi  olaszország, megyék és megyei székhelyek 
che tempo fa?  milyen idő van? 
c’é il sole  süt a nap 
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II.4 
VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. ÉVFOLYAM 

 
 
 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
Heti óraszám 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 
Éves óraszám 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 

 
Az olasz program sajátosságai: 
A vizuális kultúra tantárgyat az alsó tagozat valamennyi évfolyamán olasz nyelven oktatjuk. 
A tantárgy tananyagai és követelményei teljes egészében tartalmazzák az oktatási miniszter 
által kiadott kerettantervben meghatározott tananyagot és követelményeket. A tantárgyhoz 
kapcsolódó legfontosabb olasz szavak és kifejezések a tantárgyi tanterv végén találhatók. A 
készségtárgyak tanítása során tevékenykedtetés közben a nem olasz anyanyelvű gyermekek is 
szinte spontán sajátítják el a szükséges szókincset, az anyanyelvi szinten beszélő tanulóink 
számára pedig egy jó gyakorlási lehetőséget tudunk biztosítani, hogy korábban megszerzett 
tudásukat feleleveníthessék, gyakorolhassák különösebb megerőltetés nélkül.  
Az informatika műveltségi terület médiainformatika tematikai alegységét a vizuális kultúra 
tantárgyba integráltan tanítjuk. 
 
Kapcsolódási területek az olasz kultúrához: 
Olasz népszokások megismerése (Betlehem állítás, karácsonyi szokások, vízkereszt),  
Anyák napjához kapcsolódóan: anya és gyermeke illetve Madonna gyermekkel műalkotások-
ban (Raffaello, Michelangelo, Leonardo művei) 
Olasz népművészeti motívumok megismerése.  
Olasz történelmi viseletek összehasonlítása a magyarral.  
Arckifejezések, hangulatok, érzelmek ábrázolása olasz portrék alapján (Michelangelo, Leo-
nardo, Francesco del Corsa). 
Természet az olasz képzőművészetben (Giuseppe Archimboldo különleges portréi, Boticelli 
fái, Leonardo fa és levél rajzai, festmények részletei). 
 
Célok, feladatok: 
A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 
vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy így nemcsak 
a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem tartalma 
közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, mint a tö-
megkommunikáció 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 külön-
böző 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 gyakor-
latközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-kreatív szemlélet illetve a tantárgy tartalmai-
nak 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 tevékenységei-
nek 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 (pél-



118 
 

dául látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevonásá-
val képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés 
átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő a hatalmas meny-
nyiségű képi információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szinten, kritiku-
san feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önál-
ló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések 
pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés ár-
nyalt megjelenítését. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, 
illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív prob-
lémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden 
más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes meg-
nyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motivá-
ció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a prob-
lémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készsé-
gek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut 
el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, önértéke-
lésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresz-
tül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő 
hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fej-
lesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret kialaku-
lása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 
Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve azonban, hogy a művé-
szeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a közoktatásban a művé-
szet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen fel-
adata nem lehet a „művészképzés”.  
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 értelme-
zése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésé-
nek tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az iskolaszakaszban is a vizuális megfigyelés 
és értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. 
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 fantá-
ziavilág, a személyes adottságok, az egyéni élethelyzet és az addig összegyűjtött tapasztala-
tok, ismeretek. Az élményfeldolgozás fejleszti az önreflexiós készséget és az önismeretet is, 
ilyen módon szervesen kapcsolódik az erkölcsi nevelés, az önismeret és társas kultúra fejlesz-
tési területeihez.  
A gyerekek a médiumok elemi kifejezőeszközeinek megfigyelésén keresztül ismerkedni kez-
denek a médiumok nyelvével. A különböző médiaszövegek értelmezését, nyelvi működésé-
nek tudatosítását, mások értelmezésének sajáttal való összevetését célzó gyakorlatok hozzájá-
rulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, a helyes, öntudatos, alkotó nyelvhasználat 
fejlődéséhez.  
Az élményfeldolgozás mellett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a szűkebb környezet mé-
diahasználati szokásainak feltérképezése, tudatosítása, amely a médiahasználat és az egyéb 
szabadidős tevékenységek közötti egészséges arány kialakításán keresztül része a testi-lelki 
egészségre nevelésnek. 
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A digitális kompetenciát fejleszti a kreatív internethasználatban rejlő lehetőségekkel való fog-
lalatosság, 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 fo-
lyamat szabad beszélgetés, vita, személyes vélemény megfogalmazásán keresztül zajlik, aktív 
alkotó tevékenységre, kooperatív technikákra épül, amely során kiemelt figyelmet kap az em-
pátia és a kompromisszumkészség, ezáltal fejlődik az állampolgári kompetencia. 
 
 

1-2. évfolyam 
 
Az általános iskola alsó tagozatán a vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a 
kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális műveltség megala-
pozását.  
A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak megfe-
lelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az első iskolai években 
mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók érdeklő-
dését 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 önkifeje-
zési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további ösztönzése. Fontos, hogy a gye-
rekek 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, tantár-
gyakon 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 fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű szituációkba 
ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy adta alkotó lehe-
tőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a kreatív alkotás kere-
teiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett ismertessünk meg a 
gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon szemléltessük a témát és a tech-
nikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai értéket képviselő műalkotás-
okkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.  
Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra 
részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Képzőművészet, kifejezés” és a „Tárgy- 
és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés tevékenységével kerüljön túlsúlyba. 
Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra megkerülhetet-
len része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a bevezető sza-
kaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a médiatudatos-
ságot. 
Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények feldolgozásán 
keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az élményfeldolgo-
zás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a médiatartal-
mak 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 mester-
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ségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi konstrukciók, melyek üzeneteket 
közvetítenek. Ezen keresztül a valóság és fikció közötti különbségtétel képessége is fejlődik. 
Az ismeretanyag átadását érdemes a gyerekek által ismert és kedvelt médiatartalmakra építe-
ni, 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 kifejező-
eszközökről elsajátított ismeret. Többek között e momentum az, amely ebben az iskolasza-
kaszban a média és mozgóképkultúra fejlesztési feladatait szorosan összeköti a vizuális kultú-
ra tantárggyal. 
Az olvasástanulás időszakában különösen fontos az audiovizuális kultúra és a könyvkultúra 
kapcsolatának bemutatása. A szövegolvasás és a médiaszöveg-olvasás tanulása összekapcsol-
ható, 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 közvetí-
tett 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 élményfel-
dolgozásra. 
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.  
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1. évfolyam 
 

Témakörök Óraszám 
Kifejezés, képzőművészet - Átélt élmények és események 17 
Kifejezés, képzőművészet - Valós és képzelt látványok 17 
Vizuális kommunikáció - Vizuális jelek a környezetünkben 6 
A média társadalmi szerepe, használata 
Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás 2 

A média kifejezőeszközei - Kép, hang, cselekmény 2 
A média társadalmi szerepe, használata - Személyes élmény, médiaélmény 2 
A média társadalmi szerepe, használata - Tájékozódás a virtuális terekben 2 
Tárgy- és környezetkultúra - Környezetünk valós terei és mesés helyek 12 
Tárgy- és környezetkultúra - Valós és kitalált tárgyak 12 

Összesen: 72 
 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 
Órakeret 

17 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitá-
sok (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 megjelenítése. Színtapasz-
talatok gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. 
Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok hangula-
tának visszaadása. Térábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal, 
térbeli manipulációval. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minősé-
gének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, 
helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos feladatok so-
rán, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (pl. festés, 
rajzolás, kollázs, mintázás) érdekében, a vizuális nyelv alapvető 
elemeinek játékos használatával. 
Tananyag, témák: Saját alakrajz adott környezetbe és adott kor-
csoportba helyezése (arány, méret, viszonyítás, szemmérték). Mit 
tudnak a ceruzák (vonalkarakter, vonalvastagság, színhangulat)? 
Felületalkotási kísérletek filctollal (változatos faktúrák kialakítá-
sa a pont, a vonal és a folt játékával. Szabályos és szabálytalan, 
egyenes és íves vonalak.). Forma- és színismétlés, mintaritmus. 
Sordíszek nyomtatással. Vonalritmusok kialakítása és eljátszása 
énekhangokkal, zörejekkel és mozdulatokkal. Színkeverés: az 
őszi levelek, az őszi erdő. Festett és vésett kerámiaedények min-
tázatának megfigyelése és a mintaritmus folytatása. Új minták 
kitalálása. Természeti és mesterséges formák ábrázolása. Képal-
kotás a természeti formák átalakításával. A formák felületi min-
tázata: frottázs készítése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Figyelem a beszél-
getőtársra. 
Szöveg üzenetének, ér-
zelmi tartalmának megér-
tése. 
 
Dráma és tánc: egyen-
súly-, ritmus- és térérzé-
kelés.  
 
Ének-zene: emberi hang, 
tárgyak hangja, zörejek 
megkülönböztetése 
hangerő, hangszín, rit-
mus szerint. 
 
Környezetismeret: 
Anyagok tulajdonságai, 
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Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen, 
hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) 
felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történe-
tek (pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, 
mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy plasztikai alkotásban 
(pl. színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy konstru-
ált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével. 
Tananyag, témák: évszakok, termések, levelek megszemélyesíté-
se, pl. Ősz anyó, Gesztenyeország lakói, kalap-divatbemutató 
Tündérországban. Festett levélnyomatok kiegészítése konkrét 
formákkal, pl. őszi termések, állatok az avarban stb. 

halmazállapot-változás. 
 
Etika: én magam, szű-
kebb környezetem. 
 
Matematika: változás 
kiemelése, az időbeliség 
megértése. 
 
Olasz nyelv és kultúra 
Színek és számok, én és 
a közvetlen környezet 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, 
felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 
Valós és képzelt látványok 

Órakeret 
17 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. 
Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség 
fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fej-
lesztése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése. 
Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének 
megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, 
karakterérzék fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen 
szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők, varázstár-
gyak, csodaeszközök), természetes és épített környezetének (pl. 
indák, ligetek, erdők, vizek, paloták, hidak, tornyok) illusztratív 
jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek 
felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által. 
Tananyag, témák: kompozíciós készséget fejlesztő feladat (Hárs 
László: Híresincsi felfordulás című meséjének illusztrálása: kü-
lönleges falukép tervezése a házak szabad elrendezésével), a 
képzelet fejlesztése (sokféle gyümölcsöt termő csodafa), színke-
verési feladat (Szécsi Magda: A Szivárványhajú varázsló című 
meséjének illusztrálása; folton folt figurák és tárgyak tervezése). 
Állatszobrok mintázása agyagból. 
Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl., motor, 
fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból (belülről, fentről, 
alulról) való megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a 
kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek 
felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, mintázás, konst-
ruálás talált tárgyakból, azok átalakításával). 
Tananyag, témák: természeti formák megszemélyesítése vagy 
tárgyiasítása. Tervezés a forma kontúrjával vagy egy részletével. 
Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Élmények, tartal-
mak felidézése. Szép 
könyvek. 
 
Dráma és tánc: Dramati-
kus formák. 
Fejlesztő játékok.  
 
Környezetismeret: Moz-
gásjelenségek, kísérletek. 
Optika. 
 
Ének-zene: Cselekmé-
nyes dalanyag, dramati-
zált előadás. Ritmus, 
hangszín, hangmagasság, 
zene és zörej. 
 
Etika: Közösségek. A 
mesevilág szereplői. Me-
se és valóság. 
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szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónu-
sa). A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány 
sugallta jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának 
érdekében (pl. más térben és időben, más szereplőkkel), külön-
böző művészeti műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, instal-
láció, fotómanipuláció). 
Tananyag, témák: mintaritmus a magyar népművészetben (hím-
zett és varrott minták). Állatokról vagy növényekről készült fotó 
vagy fénymásolat kiegészítése mesebeli környezettel, vagy az 
állat felületének kitöltése kitalált mintákkal. Különleges tükörké-
pek, pacnifestészet. Anya és gyermeke a műalkotásokon. A cir-
kusz világa. A négy évszak változása és jellemzői. Elképzelt és 
kitalált építmények tervezése (mesevár, palota). 

Matematika: Képi emlé-
kezés, részletek felidézé-
se. Nézőpontok. Mozga-
tás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szob-
rászat, fotó, műalkotás, reprodukció, idő. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 
Órakeret 

6 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség 
fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizu-
ális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési 
készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv 
elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, 
szerepük felismerése a képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű elő-
adásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, 
land art szerű méretben udvaron, játszótéren), különböző anya-
gokból (pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, ho-
mok, kavics, falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. 
eligazodás, útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés). 
Tananyag, témák: a jelalkotás jellemzői, óvodai jelek felidézése.  
A forma jellemző tulajdonságai: formaegyszerűsítés, lényegki-
emelés. Mintaképzés formaegyszerűsítéssel. Rejtőzködő állatok 
(mimikri). Kompozíciós játék az állat jellé egyszerűsített körvo-
nalával és felszíni mintájának léptékváltásával. Formaalkotás a 
körvonaltól a részletekig, és a részletek elhagyásával a sziluettig. 

Matematika: tájékozódás 
térben, síkban,  
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: jelzőtáblák. 
 
Olasz nyelv és kultúra : 
iskolai jelek felidézése. 
(az első osztályban min-
den tanulónak- az óvoda-
ihoz hasonlóan – van egy 
jele, amely egy valós 
környezethez kapcsoló-
dik) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, 
cégér, szimbólum, lépték. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-

feldolgozás 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények fel-
dolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok 
beazonosítása, tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás tuda-
tosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése mé-
diaszövegekkel. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) kap-
csolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas vagy 
önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsiság, 
rossz élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése szóban, 
vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 
Tananyag, témák: a bábszínház működése, a bábozás jellemzői, 
előadás különböző bábfigurákkal: fakanálbáb és ujjbáb tervezése. 
Szerepjátékok a tervezett bábokkal. Mesélő bábok: hallott, olva-
sott és kitalált történetek előadása. 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 
adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olva-
sott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcsolódó 
élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázské-
szítéssel). 
Tananyag, téma: mozgássor, fázisrajzok. A mese pozitív és nega-
tív szereplőinek csoportosítása és egy választott karakter megje-
lenítése síkbáb formájában. A bábfigura megszólaltatása, karak-
terének eljátszása.  
Ismert mesék meghallgatása az egyszervolt.hu weboldalon. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Mesék, narratív 
történetek. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges és 
helyes szabadidős tevé-
kenységek felsorolása, 
ismertetése, megbeszélé-
se. 
 
Etika: Önkifejezés és 
önbizalom erősítése. 
A fantázia jelentősége, 
használata, kitalált törté-
net önmagáról (jellemáb-
rázolás), meseszereplők 
osztályozása: jó-rossz 
tulajdonságokkal való 
azonosulási képesség 
vizsgálata, önmagára 
vetítése.  
Olasz nyelv és kultúra 
Pinocchio, le marionette 
di Mangiafuoco 
 
Dráma és tánc: kiscso-
portos és páros rövid 
jelenetek kitalálása és 
bemutatása. 
 Olasz nyelv és kultúra: 
olasz nyelvű rajzfilmek, 
ismert gyermekdalok 
képi megjelenítése (pl. 
Pimpa) 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, 
rajzfilm, film, képregény, videojáték. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 
Kép, hang, cselekmény 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az ér-
zelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció, 
az érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető 
alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a médiaszöve-
gek emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média konst-
ruált valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és 
vitában. Saját vélemény megfogalmazása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) azo-
nosítása, az animációs mese morális tanulságainak felismerése.  
A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorú-
ság, düh, félelem) felismerése, kifejezése. 
Tananyag, téma: beszélgetés a műalkotásokon látott érzelmekről 
és a kifejezés módjairól. Érzelmekhez társuló hanghatások és 
dallamok keresése. 
Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése ké-
pekkel (pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal (pl. 
zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.  
Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 
Tananyag, téma: vers-és meseillusztrációk készítése csoport-
munkában. A főhős hangsúlyozásának kompozíciós eszközei. 
Ismert mesék és versek zenei feldolgozásának meghallgatása . 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a szövegértés szö-
vegtípusnak megfelelő 
funkciójáról, folyamatá-
ról alkotott ismeret, 
meggyőződés kialakítása, 
fejlesztése. 
Alapvető erkölcsi, eszté-
tikai fogalmak, kategóri-
ák (szép, csúnya, jó, 
rossz, igaz, hamis). 
 
Etika: önmaga megérté-
se, mesék kapcsolatrend-
szerének elemzése, mesei 
szereplők és tulajdonsá-
gaik (lent-fönt, jó-rossz). 
 
Dráma és tánc: mese 
főhősének kiválasztása és 
a választás indoklása. 
 
Olasz nyelv és kultúra 
Pinocchio, le marionette 
di Mangiafuoco, más 
ismert mesék 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Személyes élmény, médiaélmény 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommuni-
káció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önismeret, önreflexiós 
készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető kü-
lönbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét, érzék-
szervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek (pl. 
könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, video-
klip, sms, emotikonok) alapján.  
Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel. 
Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. azonos-
ságok, eltérések mentén) a média által közvetített, megjelenített 
világokkal (pl. gyermekműsorok, gyermekújságok, képregények, 
életkornak megfelelő rajzfilmek, gyermekeknek készülő interne-
tes honlapok alapján).  
Tananyag, téma: személyesen átélt, elképzelt és a médiában lá-
tott, hallott esemény megjelenítése rajzban, önállóan készített 
bábbal, szerepjátékkal. Rövid filmrészlet megtekintése ünnepek-
hez kapcsolódó népszokásokról. A népszokásokhoz, családi ha-
gyományokhoz kapcsolódó személyes élmények ábrázolása. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
Mese és valóság különb-
sége. 
A megismert mese, tör-
ténet tanulságának ösz-
szevetése saját tapaszta-
latokkal, eseményekkel. 
Az explicit információk, 
állítások megértése, ér-
telmezése, értékelése, 
egyszerű következtetések 
levonása. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 
Órakeret 

2 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az internetes tevé-
kenységekhez kapcsolódó biztonság növelése. A gyerekek virtuális 
terekben zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásá-
nak segítése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az életkori sajátosságokhoz igazodó internet használat lehetősé-
geinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok böngészése). 
Tananyag, téma: a feladatokhoz kapcsolódó kutatómunka az in-
terneten.   
Az internet használat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező) 
szabályainak megismerése különböző eszközökkel (pl. bábozás).  

 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Rövid hallott szö-
veg üzenetének megérté-
se. Az olvasott szöve-
gekkel összefüggésben 
az aktív szókincs gazda-
gítása. Az olvasmányhoz 
kapcsolódó személyes 
élmények felidézése és 
megosztása.  
A fantázia és képzelet 
aktiválása a megismerés 
érdekében. 



127 
 

Etika: a számítógépes 
világ ismeretségei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Internet, honlap, chat, videojáték 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 
Órakeret 

12 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a tér-
formálás, térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése néző-
pontok változtatásával. Technikai készség fejlesztése.  
Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A környezetünkben található különböző méretű külső, belső te-
rek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 
épületek (pl. iskola, víztorony), tárgyak (pl. cipő, táska, kilincs) 
átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, figye-
lemfelkeltés, álcázás, újszerű használat) érdekében. 
Tananyag, téma: házak környezetünkben. A különböző háztípu-
sok jellegzetességei. A házak díszítése: színes, egyedi mintás 
homlokzat tervezése. Egyszerű tárgyak átalakítása mesebeli ház-
zá.  
Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kas-
tély) zajló mesék, elképzelt vagy valós történetek dramatizálása, 
eljátszása saját tervezésű és kivitelezés szereplőkkel (pl. babák, 
figurák, sík-, kesztyűbábok), terekkel, díszletekkel, melyek létre-
hozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 
Tananyag, téma: papírtányérból, papírhengerből konstruált hasz-
nálati tárgy tervezése. Adott formájú síklapokból „palota” építése 
csoportmunkában (a különböző méretű négyzetek, téglalapok, 
háromszögek, félkörök összeépítési variációi).  
Papírhengerekből konstruált létező és mesebeli állatfigurák. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés, 
környezetünk. 
 
Környezetismeret: Ter-
mészeti, technikai kör-
nyezet. Múlt megidézése. 
 
Matematika: Képzelet-
ben történő mozgatás. 
Hajtás, szétvágás síkmet-
szetek. Objektumok al-
kotása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Valós és kitalált tárgyak 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. 
A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának meg-
tapasztalása. Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. 
Megfigyelőképesség fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A 
gondos kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, személyes tapasz-
taláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves technikák megfi-
gyelése, rekonstruálása. Jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek 
megismerése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Segítő, varázserejű tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, sző-
nyeg, bútor, ékszer, jármű) tervezése létrehozása meghatározott 
mesebeli célok (pl. mindent halló, látó, elrejtő, védő, szállító) 
érdekében, oly módon, hogy a tárgy külseje (pl. forma, díszítés, 
méret, anyag) utaljon funkciójára. 
Tananyag, téma: csodatévő bűvös sapka tervezése. Kalap alakú 
tündérlak. Nyári vakációba repítő varázsszőnyeg tervezése. Köz-
lekedési eszközök az utcán – a jövő járművének megtervezése.  
Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. játék, 
öltözék, öltözék kiegészítő ) létrehozása meghatározott tulajdo-
nos  
Tananyag, téma: tárgyak megfigyelése és csoportosítása. Külső 
jellemzők és a használati érték. A téli viselet jellemzői (anyag, 
forma, minta). Téli fejfedő és kesztyű tervezése. Iskolatáska ter-
vezése saját célra. Tárgykészítés origami papírhajtogatással 

Környezetismeret: Ter-
mészeti, technikai és 
épített rendszerek.  
Anyagismeret. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: eszközhaszná-
lat. 
 
Etika: valóság és képze-
let. 
 
Matematika: objektumok 
alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék kiegé-
szítő. 
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2. évfolyam 
 

Témakörök Óraszám 
Kifejezés, képzőművészet - Átélt élmények és események 14 
Kifejezés, képzőművészet - Valós és képzelt látványok 14 
Vizuális kommunikáció - Vizuális jelek a környezetünkben 12 
A média társadalmi szerepe, használata 
Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás 2 

A média kifejezőeszközei - Kép, hang, cselekmény 2 
A média társadalmi szerepe, használata - Személyes élmény, médiaélmény 2 
A média társadalmi szerepe, használata - Tájékozódás a virtuális terekben 2 
Tárgy- és környezetkultúra - Környezetünk valós terei és mesés helyek 12 
Tárgy- és környezetkultúra - Valós és kitalált tárgyak 12 

Összesen: 72 
 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 
Órakeret 

14 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitá-
sok (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 megjelenítése. Színtapasz-
talatok gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. 
Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok hangula-
tának visszaadása. Térábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal, 
térbeli manipulációval. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minősé-
gének (pl. illat, hang, zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, 
helyzet, súly) megtapasztalása különböző játékos feladatok so-
rán, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (pl. festés, 
rajzolás, kollázs, mintázás) érdekében. Cél: a vizuális  
nyelv elemeinek játékos használata. 
Tananyag, témák: spontán képalkotás zenére, improvizáció. 
Hangulatok kifejezése vizuális eszközökkel (színekkel, vonalka-
rakterekkel). Absztrakt festmény hatása: a látvány eljátszása 
mozdulatokkal. Pacniképek, pacnifigurák. 
Fonalfestményből kiinduló szimmetrikus kompozíció. Képalko-
tás főszínekkel és mellékszínekkel. 
Pontoktól a foltig: kompozíciós játék a pontsűrűséggel, vonalvas-
tagsággal és vonalkarakterrel. 
A természet képei: az évszakok jellemzői (beszélgetés műalko-
tásokról és természetfotók). Az évszakok jellemzőinek alkalma-
zása tervezésben: mintatervezés (a mesében szereplő megszemé-
lyesített évszakoknak mintás sál tervezése az évszakok jellegze-
tes motívumaival.) Levélképek frottázs és kollázs technikával. A 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Figyelem a beszél-
getőtársra. 
Szöveg üzenetének, ér-
zelmi tartalmának megér-
tése. 
 
Dráma és tánc: egyen-
súly-, ritmus- és térérzé-
kelés.  
 
Ének-zene: emberi hang, 
tárgyak hangja, zörejek 
megkülönböztetése 
hangerő, hangszín, rit-
mus szerint. 
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valóságos forma vagy lenyomatának kiegészítése rajzzal vagy 
festéssel. pl. levelek, termések, virágok, használati tárgyak for-
máiból kiinduló képalkotás (átalakítás, formamódosítás, színát-
írás, mintatervezés). 
Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen, 
hétköznapi, ünnepi, különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) 
felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történe-
tek (pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, 
mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy plasztikai alkotásban 
(pl. színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy konstru-
ált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével. 
Tananyag, témák: készülődés az ünnepekre, népi játékok, az ün-
nepek díszítőmotívumai és kellékei. 

Környezetismeret: Anya-
gok tulajdonságai, hal-
mazállapot-változás. 
Kísérletek oldatokkal, 
fénnyel, hővel. 
 
Etika: én magam, szű-
kebb környezetem. 
 
Matematika: változás 
kiemelése, az időbeliség 
megértése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, 
felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 
Valós és képzelt látványok 

Órakeret 
14 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. 
Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség 
fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fej-
lesztése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése. 
Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének 
megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, 
karakterérzék fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen 
szereplőinek (pl. hősök, ártók, bajkeverők, segítők, varázstár-
gyak, csodaeszközök), természetes és épített környezetének (pl. 
indák, ligetek, erdők, vizek, örvények, bódék, paloták, hidak, 
tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, képes-
könyvként) emlékképek felidézésével, megfigyelések segítségé-
vel és a fantázia által. 
Tananyag, témák: Versillusztrációk (pl. Julian Tuwim: Csodák és 
furcsaságok; Weöres Sándor: Déli felhők; A tündér; Veress Mik-
lós: Füstikék) és meseillusztrációk (pl. Tordon Ákos: Kökény 
király lakodalma; Lázár Ervin: csodapatika; Hervay Gizella: 
Nap-mese) készítése. Kompozíciós feladat: a történet főszereplő-
jének ábrázolása kiemeléssel (méret, szín, minta). Álomképek 
megjelenítése (Fecske Csaba: Hold és álom verse) 
Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok 
szerint (pl. alakok, szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónu-
sa). A megállapítások segítségével továbbgondolva a látvány 
sugallta jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának 
érdekében (pl. más térben és időben, más szereplőkkel), külön-
böző művészeti műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, instal-
láció, fotómanipuláció). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Élmények, tartal-
mak felidézése. Szép 
könyvek. 
 
Dráma és tánc: Dramati-
kus formák. 
Fejlesztő játékok.  
 
Környezetismeret: Moz-
gásjelenségek, kísérletek. 
Optika. 
Olasz nyelv és kultúra 
:Pinin Carpi: Il mago dei 
labirinti –libro illustrato 
 
Etika: Közösségek. A 
mesevilág szereplői. Me-
se és valóság. 
 
Ének-zene: Cselekmé-
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Tananyag, témák: portré (a műalkotások portréinak arckifejezé-
se). Önarckép készítése. Egy portré átalakítása rárajzolással, ki-
egészítéssel, átszínezéssel (rajzkiegészítés, fotómanipuláció, 
fénymásolat, kollázs).  
Foltokból képzett formák (pl. felhőfoltokba belelátott konkrét 
figurák rajza). 
Rajzkiegészítés: tükörképek, szimmetrikus formák. 
Szobrászat, plasztika: mézeskalácsforma tervezése, készítése és 
díszítése. Origami forma. 

nyes dalanyag, dramati-
zált előadás. Ritmus, 
hangszín, hangmagasság, 
zene és zörej. 
 
Matematika: Képi emlé-
kezés, részletek felidézé-
se. Nézőpontok. Mozga-
tás. Síkmetszetek képze-
letben. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szob-
rászat, fotó, műalkotás, reprodukció, idő. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 
Órakeret 

12 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség 
fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizu-
ális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési 
készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv 
elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, 
szerepük felismerése a képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű elő-
adásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, 
alaprajz, közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbó-
lum, zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos feladatok 
létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, drama-
tikus játék, kincsvadászat). 
Tartalom, téma: a szavak nélküli közlés eszközei (mimika, gesz-
tusok, jelbeszéd). Jelek és jelképek: az írás kezdeti formái (kép-
írás, titkosírás, saját titkos jel tervezése), képi jelek környeze-
tünkben (utcán, épületekben, erdei kiránduláson stb.), 
hang- és fényjelek, színjelek.  
Tervezés: egy választott tantárgy emblémájának megtervezése. 
Monogram tervezése egyedi betűformákkal. Az ABC betűinek 
megszemélyesítése (vicces részletrajzok, kiegészítések).   
Turistatérkép tanulmányozása: turistautak jelzései. Kincset rejtő 
titkos térkép tervezése egyedi jelzésekkel. 

Matematika: tájékozódás 
térben, síkban, a tájéko-
zódást segítő viszonyok. 
 
Környezetismeret: A 
térkép legfontosabb ele-
meinek felismerése. Je-
lek, jelzések. Természeti 
jelenségek, természetes 
anyagok.  
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: jelzőtáblák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, 
cégér, szimbólum, lépték. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-

feldolgozás 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények fel-
dolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. A különböző médiumok 
beazonosítása, tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás tuda-
tosságának fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése mé-
diaszövegekkel. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, 
film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, 
megadott szempontok (pl. érzékszervekre gyakorolt hatás, eltérő 
jelhasználat) alapján közvetlen tapasztalat és saját médiaélmé-
nyek felidézésének segítségével. 
Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) kap-
csolódó saját használati szokások (pl. gyakoriság, társas vagy 
önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsiság, 
rossz élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése szóban, 
vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes 
adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olva-
sott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcsolódó 
élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázské-
szítéssel). 
Tartalom, téma: jellemábrázolás, karakterek. Körformából kiin-
duló, különböző emberi tulajdonságokat és érzelmeket bemutató 
arc rajzolása egyszerű eszközökkel. Papírtányér álarc készítése, 
és a karakter megszólaltatása: az arckifejezéshez tartozó hangok 
és mozdulatok eljátszása. Pozitív és negatív tulajdonságok össze-
gyűjtése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Mesék, narratív 
történetek. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges és 
helyes szabadidős tevé-
kenységek felsorolása, 
ismertetése,  
 
Etika: Önkifejezés és 
önbizalom erősítése, ön-
álló gondolkodásra neve-
lés, identitástudat fejlesz-
tése. 
A fantázia jelentősége, 
használata, kitalált törté-
net önmagáról (jellemáb-
rázolás), meseszereplők 
osztályozása: jó-rossz 
tulajdonságokkal való 
azonosulási képesség 
vizsgálata, önmagára 
vetítése. Önmaga megér-
tése. 
 
Környezetismeret: Az 
érzékszervek működésé-
nek megtapasztalása, 
szerepének, védelmének 
felismerése a tájékozó-
dásban, az információ-
szerzésben. Napirend, 
szabadidő, egészséges 
életmód. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, 
rajzfilm, film, képregény, videojáték. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 
Kép, hang, cselekmény 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az ér-
zelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció, 
az érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető 
alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a médiaszöve-
gek emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média konst-
ruált valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és 
vitában. Saját vélemény megfogalmazása.  

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, videojátékok) 
alapvető kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők) 
megfigyelése és értelmezése közvetlen példák alapján. A kép és 
hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl. 
animációs meséken keresztül).  
Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám) cselek-
ménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek sorrendjé-
nek megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás.  
A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) azo-
nosítása, az animációs mese morális tanulságainak felismerése.  
A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorú-
ság, düh, félelem) felismerése, kifejezése. 
Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése ké-
pekkel (pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal (pl. 
zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.  
Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 
Tartalom, témák:  
Meseillusztrációk és rajzfilmfigurák szereplőinek tanulmányozá-
sa (mit fejez ki az arckifejezés, a testtartás, az öltözet, a mozgás). 
A látott mozdulatok eljátszása hangokkal és szavakkal (rögtön-
zött jelenetek). Mozgásfázisok fotózása (állóképekből mozgókép 
készítése, pörgettyűmozi). 
Karikatúrafigurák jellemzése (a túlzás eszközeinek megfigyelése 
és értelmezése). 
Érzelemábrázolás: közmondások és szólások eljátszása és a ta-
nulságok megbeszélése. Érzelmek és tulajdonságok kifejezése 
színekkel. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: A szövegértés szö-
vegtípusnak megfelelő 
funkciójáról, folyamatá-
ról alkotott ismeret, 
meggyőződés kialakítása, 
fejlesztése. 
Alapvető erkölcsi, eszté-
tikai fogalmak, kategóri-
ák (szép, csúnya, jó, 
rossz, igaz, hamis). 
A történetiségen alapuló 
összefüggések megértése 
egy szálon futó történek-
ben. 
Összefüggő mondatok 
alkotása képek, képsorok 
segítségével, adott vagy 
választott témáról. 
 
Etika: önmaga megérté-
se, mesék kapcsolatrend-
szerének elemzése, mesei 
szereplők és tulajdonsá-
gaik (lent-fönt, jó-rossz). 
 
Környezetismeret: az 
érzékszervek működésé-
nek megtapasztalása, 
szerepének, védelmének 
felismerése a tájékozó-
dásban, az információ-
szerzésben.  
 
 
Ének-zene: Emocionális 
érzékenység fejlesztése. 
A teljes figyelem kialakí-
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tásának fejlesztése. Ta-
pasztalat a zenei jelensé-
gekről. 
 
Dráma és tánc: mese 
főhősének kiválasztása és 
a választás indoklása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 
Órakeret 

2 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommuni-
káció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása. Önismeret, önreflexiós 
készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és test-
beszéddel történő jelzéseinek felismerése, értelmezése. 
A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető kü-
lönbségek (pl. idő/térbeli szinkronitás, eltérés, jelenlét, érzék-
szervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek (pl. 
könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, video-
klip, sms, emotikonok) alapján.  
Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel. 
A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 
Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. azonos-
ságok, eltérések mentén) a média által közvetített, megjelenített 
világokkal (pl. gyermekműsorok, gyermekújságok, képregények, 
életkornak megfelelő rajzfilmek, gyermekeknek készülő interne-
tes honlapok alapján). A különböző médiaszövegek (pl. tehetség-
kutató műsorok, sportközvetítés, sorozatok, filmek, animációs 
filmek, reality műsorok) szereplőivel való azonosulásra reflektá-
lás lehetősége (pl. irányított beszélgetés keretében). 
Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott ese-
mény megjelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, szerepjá-
tékkal. 
Tartalom, témák: a szavak nélküli közlés eszközei (mimika, 
gesztusok). Játék: szavak nélküli beszéd megértése. 
Mese és versillusztráció: a történet szereplőinek azonosítása és 
jellemzése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Szöveg értelmezése, 
nem verbális jelzések 
értelmezése, használata 
beszéd közben. 
Mese és valóság különb-
sége. 
A megismert mese, tör-
ténet tanulságának ösz-
szevetése saját tapaszta-
latokkal, eseményekkel. 
Az explicit információk, 
állítások megértése, ér-
telmezése, értékelése, 
egyszerű következtetések 
levonása. 
 
Környezetismeret: Nap-
pal és éjszaka. A világ, 
ahol élünk. Föld és a 
csillagok. Élőlények, 
életközösségek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Tájékozódás a virtuális terekben 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az internetes tevé-
kenységekhez kapcsolódó biztonság növelése. A gyerekek virtuális 
terekben zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásá-
nak segítése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetősé-
geinek megismerése (pl. gyermekbarát honlapok böngészése).  
Tartalom, téma: a feladatokhoz kapcsolódó kutatómunka az in-
terneten (képgyűjtés, szemléltetés) 
Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező) 
szabályainak megismerése különböző eszközökkel (pl. kártyajá-
ték, bábozás).  
 
A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények 
feldolgozása (pl. szerepjátékkal, rajzolással). 
Feladatok: a videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik 
azonosítása. 
Videojátékok elemzése (téma, feladatok, szereplők karaktere). 
Saját videojáték pozitív tulajdonságokkal rendelkező főhősének 
megtervezése.  

 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Rövid hallott szö-
veg üzenetének megérté-
se. Az olvasott szöve-
gekkel összefüggésben 
az aktív szókincs gazda-
gítása. Az olvasmányhoz 
kapcsolódó személyes 
élmények felidézése és 
megosztása.  
Egyszerű ok-okozati ösz-
szefüggés felismerése; 
következtetések levoná-
sa. 
A fantázia és képzelet 
aktiválása a megismerés 
érdekében. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: Szabályköve-
tő magatartás a közvetlen 
közlekedési környezet-
ben. A közlekedés szabá-
lyainak értelmezése. 
 
Etika: a számítógépes 
világ ismeretségei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Internet, honlap, chat, videojáték. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Környezetünk valós terei és mesés helyek 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a tér-
formálás, térlehatárolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése néző-
pontok változtatásával. Technikai készség fejlesztése.  
Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A környezetünkben található különböző méretű külső, belső te-
rek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 
épületek (pl. iskola, víztorony), tárgyak (pl. cipő, táska, kilincs) 
átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, figye-
lemfelkeltés, álcázás, újszerű használat) érdekében. 
Tartalom, témák: a gyermekszoba berendezése. A manók háza (a 
különböző helyiségek funkciói).  A varázsszoba rejtélyei (fan-
tasztikus terek tervezése).  
Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kas-
tély, boszorkány konyhája, vitorlás hajó) 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 
létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 
Tartalom, téma: tenyérben zajló mese (a tenyérház lakói). A sze-
repek eljátszása kesztyűbábokkal. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés, 
környezetünk. 
 
Környezetismeret: Ter-
mészeti, technikai kör-
nyezet. Múlt megidézése. 
 
Matematika: Képzelet-
ben történő mozgatás. 
Hajtás, szétvágás síkmet-
szetek. Objektumok al-
kotása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 
Órakeret 

12 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. 
A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának meg-
tapasztalása. Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. 
Megfigyelőképesség fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A 
gondos kivitelezés, különböző anyagok, eljárások, személyes tapasz-
taláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves technikák megfi-
gyelése, rekonstruálása. Jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek 
megismerése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Segítő, varázserejű tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, sző-
nyeg, edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) tervezése létrehozá-
sa meghatározott mesebeli célok (pl. mindent halló, látó, elrejtő, 
védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a tárgy külseje (pl. 
forma, díszítés, méret, anyag) utaljon funkciójára. 
Tartalom, téma: népművészeti tárgyak díszítőmotívumai. Varázs-
tükör tervezése. A személy kedvenc időtöltését, vagy monogram-
ját ábrázoló ékszer tervezése, pl. kerek medallion (formaegysze-

Környezetismeret: Ter-
mészeti, technikai és 
épített rendszerek.  
Anyagismeret. 
 
 
 
Ének-zene: Népzene 
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rűsítés, jelalkotás, pozitív-negatív forma).  
Ajándékok készítése ünnepi alkalmakra (karácsony, anyák nap-
ja). 
Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. kony-
hai eszköz, játék, öltözék, öltözékkiegészítő, hangszer, szerszám) 
létrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl. adott szemé-
lyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint). 
Tananyag, téma: tárgyak régen és ma. Az ivóedények jellemzői 
(forma és funkció, anyag és díszítés). Bögre tervezése saját hasz-
nálatra.  
Kedvenc játék látvány utáni rajza. A játék áttervezése 
(formaátalakítás, minták, színek). Új játék tervezése. 

énekléssel, ritmikus 
mozgással, néptánccal. 
Hangszerek. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: eszközhaszná-
lat. 
 
Etika: valóság és képze-
let. 
Matematika: objektumok 
alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék kiegé-
szítő. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

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 létre-
hozása. 
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során né-
hány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatá-
ra. 
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  
Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 
Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a 
tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat. 
Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának 
felismerése. 
A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) 
azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felisme-
rése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tar-
talmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják 
azok hatását). 
A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 
alapvető különbségek felismerése.  
Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az ab-
ban rejlő veszélyek felismerése. 
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, 
és azok kifejezése. 
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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, 
illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség megalapozá-
sát az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az érzékelés érzé-
kenységének 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 csoportok-
ban megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív problémamegoldást és segíti a tudatos 
önszabályozást és önismeretet. A befogadó tevékenység tekintetében továbbra is érvényes az 
alkotva befogadás 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, képzőművé-
szet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik évfolya-
mon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait feldolgozó fel-
adatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és arányérzék fejleszté-
se, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre céltudatosabb vizuá-
lis 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 médiaüzenetek értékeléséhez szükséges készsé-
gek és képességek fejlesztése.  
Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek kifejezőesz-
közeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának felismerését, 
kifejezését segítő gyakorlatok, hiszen a formanyelvi alapozás mellett már megjelenik a külön-
böző 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 szo-
kásai alapján azonosítják a média alapvető funkcióit, megértik, hogy a különböző típusú mé-
diatartalmak mögött meghúzódó szándék különböző lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg 
üzenetének értékelését. Elsősorban a hír és információ, illetve a reklám mindennapokban be-
töltött szerepe, értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben az időszakban. A médiaszövegek 
értékelése az üzenet megbízhatóságának és fontosságának megítélésén, illetve a saját tapaszta-
latok viszonylatában való elhelyezésén keresztül zajlik. A média működésének tanulmányo-
zása során fejlődik az elemző, kritikai gondolkodás. Alapvető fejlesztési cél a tanulók bizton-
ságos és kreatív internethasználatát segítő képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommu-
nikációban való biztonságos részvételhez szükséges alapismeretek, viselkedési szabályok 
megismertetése.  
A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és médiais-
meret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített helyze-
tekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  
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3. évfolyam 
 

Témakörök Óraszám 
Kifejezés, képzőművészet - Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 9 
Kifejezés, képzőművészet - Hétköznapi és képzelt figurák 10 
Vizuális kommunikáció - Utazások 8 
Vizuális kommunikáció- Vizuális hatáskeltés 10 
A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, élménybefogadás, élményfel-
dolgozás Médiumok a mindennapi környezetben 2 

A média kifejezőeszközei  
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 2 

A média társadalmi szerepe, használata 
A média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága 2 

A média társadalmi szerepe, használata 
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat 2 

Tárgy- és környezetkultúra - Mikro- és makrotér 13 
Tárgy- és környezetkultúra - Tárgyak és használatuk 14 

Összesen 72 
 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 
Órakeret 

9 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felis-
merése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. 
Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó mű-
fajok, technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. 
Anyagismeret. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fej-
lesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.  
Térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség fejlesztése. 
Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  
Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 
valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, labirintus, vár, 
palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és vál-
tozatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben 
(pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 
Tananyag, témák: Regényes várak és lakói (különböző vártípu-
sok, váralaprajzok, vártervek). A látvány átírása, pl. cifra palota. 
Színkeverés: szivárványpalota festése. 
Játszótéri játékok elemzése és tervezése. Kedvenc játék rajza. 
Meseillusztráció: Hárs László: A rongybaba története.  
Illusztráció: Lázár Ervin: A négyszögletű kertek erdő. 
Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalko-
tás, múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok fel-
használásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama 
virágos kertje, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjeleníté-
se meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) 
megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes techni-

Magyar nyelv és iroda-
lom: Olvasmányhoz kap-
csolódó személyes élmé-
nyek felidézése és meg-
osztása. Műélvezet, hu-
mor. 
 
Matematika: Rajz, kira-
kás és szöveg értelmezé-
se: a lejátszott történés 
visszaidézése; az elmon-
dott, elolvasott történés 
visszaidézése. 
Jelértelmezés.  
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ka, kréta, nyomat, mintázás, makett).Tananyag, témák: fák a ter-
mészetben és a művészetben (különös fák). Természeti formák 
látvány utáni ábrázolása (befoglaló forma, arányok, színek, taka-
rás, előtér-háttér). A látott forma egyszerűsítése: papírkivágás, 
kollázs. Mesebeli fák. Jelképes fák a művészetben. Az év fája a 
hónapokat jelképező ágakkal.  

Környezetismeret: isme-
retszerzés közvetlen 
megfigyelés alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális 
kifejezés. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 
Órakeret 

10 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése 
és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak 
felismerése. Kontrasztok felismerése. Műalkotások csoportosítási 
módjainak alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni 
színválasztásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék 
fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesz-
tése. Térábrázoló képesség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, álla-
tokról gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, 
kedvenc szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján 
figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. ka-
rakter, testi adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség 
jegyek) élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. 
illusztráció, valós és virtuális játék, információs kártya, bábok, 
„tudományos kutatás”) érdekében. 
Tananyag, témák: emberábrázolás (példák a különböző művésze-
ti korok és stílusok emberábrázolási szokásairól, az emberi test 
arányainak változása a születéstől a felnőtt korig, emberábrázolás 
különböző nézőpontból – elölnézet, oldalnézet, hátulnézet).  
Kitalált történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek sze-
replőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, állatok, 
ember-állatok, géplények) megformálása többfigurás kompozíci-
óban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, drá-
ma) megfelelő méretben és anyagból (pl. festmény, grafika, kol-
lázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, gipsz, talált tárgy, drót). 
Tananyag, témák: valós formák átírása (mintatervezés, mesefigu-
rák, keverék-lények, fakéregből „fafej”-portrék tervezése. Illuszt-
ráció: A fából faragott hajadon című népmese). Origami állat-
formák hajtogatása és a forma kiegészítése festéssel, rajzolással). 
Robotember tervezése színes papírokból vagy papírdobozokból 
csoportmunkában. 

Matematika: mennyiségi 
tulajdonságok, viszonyla-
tok, becslés, összehason-
lítás. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: Gondolatok, érzel-
mek, vélemények kifeje-
zése. Mindennapi konf-
liktusok feldolgozása 
drámajátékkal. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, 
méret, anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Utazások 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális 
jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Anali-
záló és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesz-
tése. Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek 
fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel 
és ábrák létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való 
ábrázolási képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélé-
se. A művészi, köznapi és tudományos közlések értelmezésének segí-
tése, a kifejezés árnyaltságának fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások 
(pl. természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat 
növekedése és öregedése, árnyék, építkezés, kerékpár, óra) azo-
nosítása, vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és 
információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű 
animáció, rajz, ábra, jel) segítségével. 
Tananyag, téma: körvonal – árnykép, részletek. Sziluettektől a 
részletekig. Képzeld magadat óriásnak! rajzold le szobádat, ho-
gyan látnád magasról! 
 
Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és 
történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, kép-
regény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél (szórakoztatás, 
ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 
összehasonlítás) érdekében. 
Tananyag, témák: Különleges útvonalak és varázstérképek: vá-
roskép madártávlatból, térképfajták, tájékozódás egy híres épület 
alaprajzán, egy térbeli részlet térképszerű síkrajzának elkészítése, 
egy mesebeli park térbeli képe és alaprajza, országzászlók meg-
ismerése (a zászlók jellemzői: egyszerű kompozíció, kevés szín), 
adott célnak megfelelő zászló tervezése. 
Képes történetek – képregények. A történet sorrendje, a téma 
jellemzőinek kiemelése, kifejező mozdulatok, rövid szöveg.  
Képsorozat készítése egy táj változásáról: múlt – jelen - jövő. 
Képsorozat készítése a forma nagyításáról (ráközelítés, zoomolós 
játék, pl. mi lehet a királyi palota ablaka mögött?). 
 

Matematika: Tájékozó-
dás a térben (síkon ábrá-
zolt térben; szavakban 
megfogalmazott infor-
mációk szerint). A válto-
zás kiemelése; az időbe-
liség. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: Információhordo-
zók. Látványok verbális 
megfogalmazása. Az 
időbeliség kifejezésének 
nyelvi lehetőségei. 
 
Környezetismeret: válto-
zások, folyamatok, növé-
nyek, állatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 
képregény, vizuális sűrítés. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Vizuális hatáskeltés 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az 
ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások különbözőségének 
felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális kommuni-
kációs gesztusok értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és 
megjelenítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak 
lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővíté-
se. A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transz-
formált látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális meta-
forák képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elkép-
zelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyí-
tés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: 
konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, köz-
lő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és 
létrehozása, valós vagy elképzelt viszonyok, kapcsolatok megjeleníté-
sével. 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. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Egy valós vagy képzeletbeli dolog, pl. áru, esemény, közérdek, 
jelenség  számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a betű, 
kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés 
felkeltése céljából. 
Tananyag, témák: a forma egyszerűsítése foltra. A forma átalakí-
tása: stilizálás, mintaképzés, dekoratív felületek. Jellé egyszerűsí-
tett forma, piktogram tervezése. A magyar népművészet jellé 
egyszerűsített díszítő mintái. 
Formaredukció, piktogram tervezése (pl. stilizált hal egy vendég-
lő cégtábláján.) 
Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értelme-
zése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségé-
vel a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése figyelemfelhívó 
játékkal (pl. akcióval, pantomimmel, hangot, szöveget is beépítő 
performansszal). Tananyag, témák: hangulat - szó páros játék, 
szoborjáték. A mozdulatok értelmezése szavakkal. 

Matematika: Statikus 
szituációk, lényegkieme-
lés.  
Képzeletben történő 
mozgatás. Testháló el-
képzelése. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: kulcsszókeresés; 
szövegtömörítés; hiányos 
vázlat, táblázat, ábra ki-
egészítése a szöveg alap-
ján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata Média-
használat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környezetben 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, 
verbalizálása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját 
médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Média-
szöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fej-
lesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásai-
nak (internet, televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, 
könyv) tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyi-
ség, időrend, látogatott helyek, a kommunikációban résztve-
vők, műsorok) alapján.  
 
Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. tele-
víziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) fel-
ismerése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 
megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen példákon ke-
resztül. 
 
Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alap-
ján (pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az él-
mények feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 
 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, fil-
mes adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olva-
sott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcso-
lódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 
montázskészítéssel). 
Tananyag, témák: TV-ben látott műsortípusok összegyűjtése. 
Egy műsortípus eljátszása páros vagy csoportmunkával, 
mozdulatokkal és jellegzetes hangokkal kísérve.  
 
 

Magyar nyelv és irodalom: 
Többmondatos összefoglaló 
szöveg alkotása olvasmányok 
tartalmáról, gyűjtött tapaszta-
latokról, megfigyelésekről.  
A cím és a szöveg kapcsolatá-
nak magyarázata; címadás. Az 
olvasmányhoz kapcsolódó 
előzetes ismeretek, személyes 
élmények, tapasztalatok fel-
idézése és megosztása. Az 
információk keresése és keze-
lése. Különböző információ-
hordozók a lakóhelyi és az 
iskolai könyvtárban. Hasonló-
ságok és különbségek felfede-
zése különféle irodalmi köz-
lésformákban. 
 
Etika: Kedvenc időtöltésem, 
ha egyedül vagyok. Olvasott-
ság. 
Olyan szeretnék lenni, mint 
Ő/példaképek, hamis életek; 
álmaim, fantáziavilá-
gom/menekülés, realitásérzet. 
Az önálló gondolatalkotás 
szabadsága, önkifejezés és 
önbizalom erősítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós soro-
zat, televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató 
műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám). 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifeje-
zése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-
olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi szö-
vegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszö-
vegek elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott ér-
zelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. 
A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív 
és negatív hősök megjelenítésének technikái, különös tekintettel 
a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, világítás, kameramoz-
gás) és a hangokra: (beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak 
megfelelő médiaszövegeken keresztül.  
Tananyag, téma: jelmeztervezés, arcfestés, álarckészítés. 
A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és 
időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét médiaszö-
vegeken keresztül. Az elbeszélő személyének azonosítása külön-
böző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek).  
 
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digi-
tális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.  
Tananyag, téma: animációs filmrészletek elemzése, a főhős jel-
lemzése (a főhős kiemelésének képi eszközei, a nézőpontok és a 
képkivágás szerepe). A mozgás fázisai. Állókép – mozgókép. 
Hogyan készül az animációs film? 
Rajz: egy mozdulatsor jellemzői: sportmozgás fázisai.  
Pörgettyűmozi készítése. Papírjáték: mozgó papírember (kol-
lázs). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Olvasási stratégiák, 
olvasást megértő folya-
matot segítő technikák 
ismerete, alkalmazása a 
hatékonyabb megértés 
érdekében: a művek 
szerkezeti jellemzőinek 
megfigyelése, a tér-idő 
változásainak felismeré-
se.  
Az események sorrend-
jének, a mesélő szemé-
lyének megállapítása. 
 
Etika: Erkölcs és erkölcs-
telenség tapasztalása 
mint példa. Szerepek a 
családon, közösségen 
belül. A jó-rossz megje-
lenítése a művészetben. 
 
Ének-zene: A teljes fi-
gyelem kialakításának 
fejlesztése. 
Hangszín-érzelem, kü-
lönböző élethelyzetben 
más a hangunk. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, 
csend, emberi hang. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
A média működési módja, mediális információforrá-

sok megbízhatósága 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A 
személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció 
közötti alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások meg-
bízhatósága megítélésének fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.  
 
A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján 
beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes hon-
lap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznap-
okban betöltött szerepéről, funkciójáról.  
 
A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-
előállítók és a fogyasztók/felhasználók. 
 
Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfo-
galmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az alkotó/közlő 
szándékáról (a korosztálynak megfelelő reklámok, videojátékok, 
internetes portálok, animációs filmek, filmek segítségével). 
 
Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. szö-
vegalkotás) megadott szempontok (pl. közlő szándéka, célcso-
port) alapján. 
Tartalom, téma: az információgyűjtés fajtái és jellemzői. 
Előzetes feladat alapján gyűjtött információ megvitatása.  
 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Az életkornak meg-
felelő globális, informá-
ciókereső, értelmező és 
reflektáló olvasás. 
Az információk keresése 
és kezelése. Különböző 
információhordozók a 
lakóhelyi és az iskolai 
könyvtárban. 
Mások véleményének 
megértése, elfogadása a 
vita során. Vélemények 
összevetése, különbségek 
és hasonlóságok megfi-
gyelése, felismerése és 
kritikája. 
 
Etika: önálló gondolat 
vállalása, véleménynyil-
vánítás, mások gondola-
tai alapján, építő jellegű 
vitakultúra kialakítása; 
gondolatszabadsággal 
való ismerkedés.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, hír-
műsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, mé-
diahasználat. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, bizton-

ságos internethasználat 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, 
illetve kockázatokról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés ki-
alakítása az online környezetben, a virtuális terek használata során.  
Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és koc-
kázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. 
Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési 
szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online kommuniká-
ció, jellegzetességeinek összehasonlítása meghatározott szem-
pontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, véleménynyilvánítás) 
alapján (pl. szerepjáték keretében). A személyes kommunikáció 
és az online kommunikáció különbségeinek tudatosítása. 
Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése, 
internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) külön-
böző formában. 
Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 
lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok böngé-
szése). 
Tananyag, téma: képkirakó flash-játék tervezése (puzzle).  
 

Magyar nyelv és iroda-
lom: A művek tanulsága-
inak értelmezése a saját 
szerepünkre, helyzetünk-
re a mindennapi életünk-
ben, példa bemutatása, 
mindezek kifejezése más 
eszközzel is (pl. drámajá-
tékok). 
A könyvtár mint infor-
mációs központ, a tanu-
lás bázisa, segítője. 
 
Etika: Haver, barát, társ, 
csapattag, internetes kap-
csolatok. Konfliktus-
megoldás, közös sza-
bályalkotás és annak 
elfogadása mint érték. 
Baráti társaság összetartó 
ereje és a virtuskodás 
értéke/bátorság, vakme-
rőség. Játék, közösségi 
élet az interneten. 
Környezetismeret: a he-
lyes önismeret kialakítá-
sának megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, 
mailfiók, profil, like-jel, keresőmotor, flash játék. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Mikro- és makrotér 

Órakeret 
13 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés terü-
letén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létreho-
zása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző 
képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstruk-
ciók létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és eljárá-
sok ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a 
tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a megfelelő 
anyag- és eszközválasztással. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, ün-
nepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett 
félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, park, 
szoba, lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus). 
Megadott célt szolgáló kis tér tervezése a kiválasztott épület la-
kójának, majd a térhez tartozó, kapcsolódó tárgyak némelyikének 
elkészítése (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, szék, csizma, kanna, 
tál, lámpa).  
A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicser-
gés, jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s 
a gyűjtött hanganyag felhasználásával, valós, hangzó terek létre-
hozása, megépítése az adott tartalomnak megfelelő anyag és mé-
retválasztással (pl. karton, fonal, kóc, vászon, fém, vessző, csuhé, 
agyag, drót, fa). 
Tananyag, témák: ajándéktárgyak készítése.  
Kincseskamra a tengerkirály palotájában (a kincseskamrában 
talált csodalámpa tervezése). Mit lát a királylány a díszes tükör-
ben (előtér, háttér, tükörkép, takarások)? 

Matematika: Tárgyak 
tulajdonságainak kieme-
lése . Adott objektum 
más nézőpontból. Tájé-
kozódás a világ mennyi-
ségi viszonyaiban.  
 
Környezetismeret: az 
anyagfajták megmunkál-
hatósága, felhasználásuk. 
 
Ének-zene: Azonosság, 
hasonlóság, variáció fel-
ismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, térkapcsolat, térbeli 
tagolás, tervezői attitűd. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tárgyak és használatuk 

Órakeret 
14 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A 
tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés. 
Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, 
összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és 
verbálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tár-
gyakkal való kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szer-
kezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata. Re-
dukciós képesség fejlesztése. Komponálóképesség fejlesztése felüle-
ten és térben. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és 
alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. A cso-
magolás tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása, a 
csomagolás gyakorlati és érzelmi szempontjainak megismerése. Vizu-
ális ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság ki-
alakítása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos 
felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, hango-
sító), működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) 
létrehozása.  
Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és 
tulajdonosukra utaló díszítése. 
Tananyag, téma: madárijesztő tervezése különböző textil és pa-
pírhulladékokból. Papírsárkány tervezése és kivitelezése. 
Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, 
dolog (pl. ecset, cipő, csoki, időbe látó készülék, csodaszappan, 
fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly módon, hogy a cso-
magolás formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára. 
Tananyag, téma: a csodatévő varázskulcs színe és mintája.  

Matematika: tájékozódás 
az időben. 
 
Etika: a múlt és a jelen 
életviszonyai közötti 
különbségek. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, 
díszítés, szerkezet, felület, stilizálás. 
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4. évfolyam 
 
 

Témakörök Óraszám 
Kifejezés, képzőművészet - Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 10 
Kifejezés, képzőművészet - Hétköznapi és képzelt figurák 10 
Vizuális kommunikáció - Utazások 9 
Vizuális kommunikáció- Vizuális hatáskeltés 9 
A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, élménybefogadás, élményfel-
dolgozás Médiumok a mindennapi környezetben 2 

A média kifejezőeszközei  
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 2 

A média társadalmi szerepe, használata 
A média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága 2 

A média társadalmi szerepe, használata 
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat 2 

Tárgy- és környezetkultúra - Mikro- és makrotér 13 
Tárgy- és környezetkultúra - Tárgyak és használatuk 13 
Összesen 72 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 
Órakeret 

10 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felis-
merése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. 
Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó mű-
fajok, technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. 
Anyagismeret. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fej-
lesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán. Tér-
ábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség fejlesztése. For-
maérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Vizuális rit-
musérzék fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 
valós és képzeletbeli helyszínek megjelenítése a különböző né-
zőpontok és változatos méret kínálta lehetőségek használatával, 
síkban és térben (pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, 
installálva). 
Tananyag, téma: színkeverési feladatok (színtorony készítése, 
hideg – meleg színkontrasztra épülő színkompozíció, a kiegészítő 
színek hatása. A varázsló színárnyalatos kertje (főszínekből ke-
verhető színárnyalatok).  
A totemoszlopok jellemzői (stilizált állatformákból álló totem-
oszlop tervezése és készítése papírdobozokból. 
 
Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalko-
tás, múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok fel-
használásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama 
virágos kertje, épített környezet, mi utcánk) vizuális megjeleníté-

Magyar nyelv és iroda-
lom: Olvasmányhoz kap-
csolódó személyes élmé-
nyek felidézése és meg-
osztása. Műélvezet, hu-
mor. 
 
Matematika: Rajz, kira-
kás és szöveg értelmezé-
se: a lejátszott történés 
visszaidézése; az elmon-
dott, elolvasott történés 
visszaidézése. 
Jelértelmezés.  
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se meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) 
megfelelően, különböző technikákkal (pl. kollázs, vegyes techni-
ka, kréta, nyomat, mintázás, makett). 
Tananyag, témák: természet utáni tanulmányrajzok különböző 
nézőpontból.  A térbeliség kifejezése tónusfokozatokkal és taka-
rásokkal. Arányvizsgálat. A forma átalakítása (vizuális ritmusok, 
stilizálás). 
A falusi és a városi utcakép összehasonlítása. (Fotók gyűjtése 
újságokból.) Az utcakép változása (építkezések hatása a környe-
zetre és az emberek életére).Olaszországi nevezetességek. A há-
zak átalakítása: részletek áttervezése, színes homlokzatok, meg-
változott környezet.  
Különböző évszakok tájképeinek elemzése (fotó, festmény), és 
tájkép festése látvány után (kompozíció, különböző nézőpontok, 
képmező, részletek kinagyítása). 

Környezetismeret: isme-
retszerzés közvetlen 
megfigyelés alapján. 
Olasz nyelv és kultúra: 
Pinin Carpi :il mago dei 
labirinti 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális 
kifejezés. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 
Órakeret 

10 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése 
és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak 
felismerése. Kontrasztok felismerése. Műalkotások csoportosítási 
módjainak alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni 
színválasztásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék 
fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesz-
tése. Térábrázoló képesség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, álla-
tokról gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, 
kedvenc illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) 
alapján figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások 
(pl. karakter, testi adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, sze-
mélyiség jegyek) élményszerű megjelenítésével, meghatározott 
célok (pl. illusztráció, valós és virtuális játék, információs kártya, 
bábok, „tudományos kutatás”) érdekében. 
Tananyag, téma: a színek hangulati és érzelmi hatása). farsangi 
álarcok készítése. 
 
Kitalált történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek sze-
replőinek (pl. hősök, szörnyek, tündérek, állatok, ember-állatok 
megformálása többfigurás kompozícióban, a meghatározott cél-
nak (pl. könyv, napló, játék, báb, dráma, hajóorr, oromdísz, víz-
köpő) megfelelő méretben és anyagból (pl. festmény, grafika, 
kollázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, gipsz, talált tárgy, 
drót). 
Tananyag, témák: természeti formák és élőlények képéből alko-
tott portré (kollázs, grafika). A képzelet virágai kollázzsal, papír-

Matematika: mennyiségi 
tulajdonságok, viszonyla-
tok, becslés, összehason-
lítás. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: Gondolatok, érzel-
mek, vélemények kifeje-
zése. Mindennapi 
konfliktusok 
feldolgozása 
drámajátékkal. 
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kivágással, papírmozaik és origami technikával (színmódosítás, 
mintatervezés, szimmetria). Virágforma megszemélyesítése (Me-
se: A tulipánná változott királyfi). 
Adott témához (pl. állatmesék, virágmesék) könyvcímlap terve-
zése. Mesebeli állatok, karikatúralények. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, 
méret, anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Utazások 
Órakeret 

9 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális 
jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Anali-
záló és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesz-
tése. Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek 
fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel 
és ábrák létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való 
ábrázolási képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélé-
se. A művészi, köznapi és tudományos közlések értelmezésének segí-
tése, a kifejezés árnyaltságának fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások 
(pl. természeti jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat 
növekedése és öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, penészedés, 
árnyék, palacsintasütés, építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) 
azonosítása, vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok 
és információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű 
animáció, rajz, ábra, jel) segítségével. 
Tananyag, téma: hónapokat vagy évszakokat bemutató naptár 
tervezése csoportmunkában. Felirat tervezése az évszakokat jel-
lemző motívumokkal és színekkel. 
 
Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és 
történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, kép-
regény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél (szórakoztatás, 
ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 
összehasonlítás) érdekében. 
Tananyag, téma: képzeletbeli utazás egy fantáziavárosba (pl. egy 
mese helyszíne, egy űrváros, egy álomkép városa stb.), vagy egy 
kincses szigetre. A város vagy a sziget útvonalának, házainak és 
járműveinek megtervezése. 
Utazás a képzeletbeli lények birodalmába (kitalált lények kertje). 

Matematika: Tájékozó-
dás a térben (síkon ábrá-
zolt térben; szavakban 
megfogalmazott infor-
mációk szerint). A válto-
zás kiemelése; az időbe-
liség. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: Információhordo-
zók. Látványok verbális 
megfogalmazása. Az 
időbeliség kifejezésének 
nyelvi lehetőségei. 
 
Környezetismeret: válto-
zások, folyamatok, növé-
nyek, állatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 
képregény, vizuális sűrítés. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Vizuális hatáskeltés 

Órakeret 
9 óra 

Előzetes 
tájékozottság 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az 
ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások különbözőségének 
felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális kommuni-
kációs gesztusok értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és 
megjelenítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak 
lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővíté-
se. A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transz-
formált látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális meta-
forák képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elkép-
zelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyí-
tés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: 
konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, köz-
lő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és 
létrehozása, valós vagy elképzelt viszonyok, kapcsolatok megjeleníté-
sével. 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. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, 
jelenség számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a betű, 
kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés 
felkeltése céljából. 
Tananyag, téma: egyedi öltözékek tervezése, meghívó vagy pla-
kát tervezése Divatbemutató címmel.   
A forma egyszerűsítése (stilizálás, jelalkotás). Az öltözékeken 
megjelenő jelek, emblémák, minták. 
 
Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értelme-
zése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk segítségé-
vel a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése figyelemfelhívó 
játékkal (pl. akcióval, pantomimmel, hangot, szöveget is beépítő 
performansszal). 
Tananyag, téma: különböző korú emberekről készült fotók gyűj-
tése újságokból. A portrék jellemzése szavakkal, a portré ábrázo-
lása a tulajdonságot kifejező színekkel és hangokkal. 

Matematika: Statikus 
szituációk, lényegkieme-
lés.  
Képzeletben történő 
mozgatás. Testháló el-
képzelése. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: kulcsszókeresés; 
szövegtömörítés; hiányos 
vázlat, táblázat, ábra ki-
egészítése a szöveg alap-
ján. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata Média-
használat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környezetben 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, 
verbalizálása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját 
médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Média-
szöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fej-
lesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásai-
nak (internet, televízió, rádió, videojáték, mobilhasználat, 
könyv) tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyi-
ség, időrend, látogatott helyek, a kommunikációban résztve-
vők, műsorok) alapján.  
Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. tele-
víziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) fel-
ismerése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 
megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen példákon ke-
resztül. 
Tananyag, téma: adatgyűjtés az interneten egy híres törté-
nelmi személyről (szerepjáték: a gyűjtött adatok előadása az 
adott személy nevében, egyes szám első személyben, vagy 
páros játékkal: riporterként és riportalanyként.) 
 
Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alap-
ján (pl. érzelmi hatás, kedveltség, ismeretszerzés) és az él-
mények feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 
 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, fil-
mes adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olva-
sott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcso-
lódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 
montázskészítéssel). 
Tananyag, téma: kvízkérdések az internethasználatról, be-
szélgetés a különböző TV-műsortípusokról, a kedvenc műsor 
fő jellemzői. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Többmondatos összefoglaló 
szöveg alkotása olvasmányok 
tartalmáról, gyűjtött tapaszta-
latokról, megfigyelésekről.  
A cím és a szöveg kapcsolatá-
nak magyarázata; címadás. Az 
olvasmányhoz kapcsolódó 
előzetes ismeretek, személyes 
élmények, tapasztalatok fel-
idézése és megosztása. Az 
információk keresése és keze-
lése. Különböző információ-
hordozók a lakóhelyi és az 
iskolai könyvtárban. Hasonló-
ságok és különbségek felfede-
zése különféle irodalmi köz-
lésformákban. 
 
Etika: Kedvenc időtöltésem, 
ha egyedül vagyok. Olvasott-
ság. 
Olyan szeretnék lenni, mint 
Ő/példaképek, hamis életek; 
álmaim, fantáziavilá-
gom/menekülés, realitásérzet. 
Az önálló gondolatalkotás 
szabadsága, 
önkifejezés és önbizalom erő-
sítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós soro-
zat, televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató 
műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám). 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifeje-
zése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-
olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi szö-
vegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszö-
vegek elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott ér-
zelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív 
és negatív hősök megjelenítésének technikái, különös tekintettel 
a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, világítás, kameramoz-
gás) és a hangokra: (beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak 
megfelelő médiaszövegeken keresztül.  
Tananyag, téma: ráközelítés, nagyítás, részletek. Meseillusztráció 
készítése: a főszereplő bemutatása három fázisban (egész alak, 
portré, kinagyított arcrészlet). 
 
A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és 
időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét médiaszö-
vegeken keresztül. Az elbeszélő személyének azonosítása külön-
böző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek).  
Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi 
szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A médiaszöve-
gek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi nyelv, hangok) 
érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, kifejezése.  
Tananyag, téma: arcfestés (állatmaszkok és hangok), szerepjáté-
kok.  
 
Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű megisme-
rése.  
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digi-
tális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.  
Tananyag, téma: a mozgás, a gyorsaság, a sebesség érzékelteté-
sének eszközei a szobrokon, a festményeken és a filmeken. A ló 
mozgását szemléltető zootróp készítése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Olvasási stratégiák, 
olvasást megértő folya-
matot segítő technikák 
ismerete, alkalmazása a 
hatékonyabb megértés 
érdekében: a művek 
szerkezeti jellemzőinek 
megfigyelése, a tér-idő 
változásainak felismeré-
se.  
Az események sorrend-
jének, a mesélő szemé-
lyének megállapítása. 
A szövegalkotás művele-
teinek ismerete: anyag-
gyűjtés, címválasztás, a 
lényeges gondolatok ki-
választása, elrendezése, 
az időrend, a szöveg ta-
golása bekezdésekre. 
Fogalmazásíráskor a 
megfelelő nyelvi eszkö-
zök alkalmazása. 
 
Etika: Erkölcs és erkölcs-
telenség tapasztalása 
mint példa. Szerepek a 
családon, közösségen 
belül. A jó-rossz megje-
lenítése a művészetben. 
 
Ének-zene: A teljes fi-
gyelem kialakításának 
fejlesztése. 
Hangszín-érzelem, kü-
lönböző élethelyzetben 
más a hangunk. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, 
csend, emberi hang. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
A média működési módja, mediális információforrá-

sok megbízhatósága 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A 
személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció 
közötti alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások meg-
bízhatósága megítélésének fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján 
beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes hon-
lap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hétköznap-
okban betöltött szerepéről, funkciójáról.  
A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. új-
ságíró, fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megismeré-
se.Téma: belépek a képbe (szerepjáték: riport készítése a fest-
mény egyik szereplőjével). 
Tudósítás a Mákkirálynő lakodalmáról (Maria Kownacka: Mák-
királynő című meséje alapján). Közös képregény készítése, és a 
részletek közlése hírműsorként. 
Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) sajátosságai-
val, a reklámok megjelenésének változatos helyeivel, formáival. 
A reklámok működése (hatáskeltés) néhány fontos eszközének 
megfigyelése konkrét reklámok tanulmányozásán keresztül. Rek-
lámkészítés (pl. egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés, rek-
lámot megjelenítő szerepjáték) annak érdekében, hogy reflektált 
viszony alakuljon ki a reklámozás céljáról és eszközeiről. 
Tananyag, téma: a TV-reklámok jellemzői. Egy adott terméket 
reklámozó rövid jelenet írása és eljátszása. 
A reklámszlogen jelentősége, és lényege. Egymondatos reklám-
szlogen írása. Reklámplakát tervezése. 
Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 
témakörről konkrét médiaszövegek alapján. Hírműsorokhoz kap-
csolódó szerepjáték: egy kedvenc mese feldolgozása hírként. A 
mese szereplőinek megszólaltatása riportalanyként.  Az álhírek 
és a pletyka. 
Riport készítése egy farsangi jelmezbálon: a jelmezek megterve-
zése, jellemzése, az esemény leírása. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Az életkornak meg-
felelő globális, informá-
ciókereső, értelmező és 
reflektáló olvasás. 
Az információk keresése 
és kezelése. Különböző 
információhordozók a 
lakóhelyi és az iskolai 
könyvtárban. 
Mások véleményének 
megértése, elfogadása a 
vita során. Vélemények 
összevetése, különbségek 
és hasonlóságok megfi-
gyelése, felismerése és 
kritikája. 
 
Etika: önálló gondolat 
vállalása, véleménynyil-
vánítás, mások gondola-
tai alapján, építő jellegű 
vitakultúra kialakítása; 
gondolatszabadsággal 
való ismerkedés.  
 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, hír-
műsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, mé-
diahasználat. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, bizton-

ságos internethasználat 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, 
illetve kockázatokról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés ki-
alakítása az online környezetben, a virtuális terek használata során.  
Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és koc-
kázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. 
Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési 
szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 
lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok böngé-
szése). 
Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival 
beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül. 
Az online közösségekben való viselkedési szabályok, kommuni-
kációs szokások, és ezek szerepének megismerésére. 
 
Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot 
eredményező) szabályainak megismerése különböző eszközökkel 
(pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).  
Tananyag, téma: flash-animációk az interneten (témacsoportok 
gyűjtése). Kedvenc animációs hős ábrázolása.  
Flash-játék tervezése (történet és figura). 
Pozitív-negatív formákból álló memóriajáték tervezése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: A művek tanulsága-
inak értelmezése a saját 
szerepünkre, helyzetünk-
re a mindennapi életünk-
ben, példa bemutatása, 
mindezek kifejezése más 
eszközzel is (pl. drámajá-
tékok). 
A könyvtár mint infor-
mációs központ, a tanu-
lás bázisa, segítője. 
Levélírás, levélcímzés. 
Rövid szöveges üzenetek 
megfogalmazása. 
Adatok, információk 
gyűjtésének, célszerű 
elrendezésének módjai. 
 
Etika: Haver, barát, társ, 
csapattag, internetes kap-
csolatok. Konfliktus-
megoldás, közös sza-
bályalkotás és annak 
elfogadása mint érték. 
Baráti társaság összetartó 
ereje és a virtuskodás 
értéke/bátorság, vakme-
rőség. 
Játék, közösségi élet az 
interneten. 
 
Környezetismeret: a he-
lyes önismeret kialakítá-
sának megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, 
mailfiók, profil, like-jel, keresőmotor, flash játék.  
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Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 
Órakeret 

13 óra 
Előzetes  

tájékozottság 
Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés terü-
letén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létreho-
zása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző 
képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstruk-
ciók létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és eljárá-
sok ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a 
tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a megfelelő 
anyag- és eszközválasztással. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempont-
ok szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, dí-
szítettség, fényviszony). 
Tartalom, témák: épületek elemzése (alaprajz, tömeg, homlok-
zat). Népi építészet: néprajzi múzeumok tárgyi emlékei, a régi 
falusi ház belső terei,  
Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, 
raktár, dühöngő) tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. 
tulajdonos, tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, 
háziállat, kísértet, szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a térhez 
tartozó, kapcsolódó tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, 
tükör, függöny, polc, szék, csizma, kanna, tál, lámpa). 
Tartalom, téma: kirakatterv készítése (pl. játékbolt, virágüzlet, 
sportbolt, cukrászat). Az üzlet bejáratának és emblémájának 
megtervezése. 

Matematika: Tárgyak 
tulajdonságainak kieme-
lése (analizálás); össze-
hasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés; osztá-
lyokba sorolás. Adott 
objektum más nézőpont-
ból.  
Tájékozódás a világ 
mennyiségi viszonyai-
ban.  
 
Környezetismeret: az 
anyagfajták megmunkál-
hatósága, felhasználásuk. 
 
Ének-zene: Azonosság, 
hasonlóság, variáció fel-
ismerése. Ritmus-
hangszerek, ritmikai 
többszólamúság. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, térkapcsolat, térbeli 
tagolás, tervezői attitűd. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tárgyak és használatuk 

Órakeret 
13 óra 

Előzetes  
tájékozottság 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A 
tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés. 
Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, 
összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és 
verbálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tár-
gyakkal való kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szer-
kezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata. Re-
dukciós képesség fejlesztése. Komponálóképesség fejlesztése felüle-
ten és térben. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és 
alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. A cso-
magolás tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása, a 
csomagolás gyakorlati és érzelmi szempontjainak megismerése. Vizu-
ális ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság ki-
alakítása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszkö-
zök összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, 
járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a ha-
sonló és eltérő vonások elemzése, értelmezése. 
Tananyag, témák: régi korok tárgyai, népművészeti használati és 
dísztárgyak, napjaink tárgyai. Élet a faluban: régi falusi házak 
berendezési tárgyai (a tisztaszoba jellegzetes bútorai). Menyasz-
szonyi láda tervezése. Rekonstrukciós rajz, restaurálás: népmű-
vészeti minta kiegészítése rajzban. 
Népi kerámiaedények díszítő motívumai. A régi tárgyak haszná-
lati és jelképes funkciói (az anyag, a forma, a szín és a díszítés 
szerepe). Magyar koronázási jelvények.  
Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegé-
szítő, játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. nemezelés, 
agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparművészet fel-
fogásában. 
Tananyag, témák: öltözetek és a viseletek kiegészítő kellékei 
régen és ma. A magyar népviseletek jellemzői. Öltözettípusok.  
Kedvenc öltözék jellemzése és rajza. Divatrajzok és divatfotók 
nézegetése és elemzése. Sportcipő, zokni, táska,foltmintás háti-
zsák tervezése. Divatkatalógus készítése. Kézműves technikák 
(csomózott batikolással készült póló, gyöngyfűzéssel készült 
nyaklánc). 
Mintás textil tervezése (mintaritmus). A szövésfajták (papírszö-
vés).   
Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, 
dolog számára, oly módon, hogy a csomagolás formája és díszí-
tése utaljon a tárgy sajátosságára. 
Tananyag, témák: virágmintás dominó és csomagolásának terve 
(forma- és színkompozíció, forma- és szövegfolt). 

Matematika: tájékozódás 
az időben. 
 
Etika: a múlt és a jelen 
életviszonyai közötti 
különbségek. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, 
díszítés, szerkezet, felület, stilizálás. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkor-
nak 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 alkotótevé-
kenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és esz-
közhasználata. 
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, 
illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olva-
sásába is beépítve.  
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti 
különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, 
csendélet, tájkép). 
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondola-
tok, érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb 
fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 
Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak kö-
zötti tudatos választás. 
A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszkö-
zök és azok érzelmi hatásának felismerése. 
Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismere-
te. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, 
érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 
A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 
kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeret-
szerzés) megismerése.  
A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának 
felismerése.  
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabá-
lyainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való 
részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, 
alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevé-
kenységek megismerése. 

 
Továbbhaladás feltételei 
 
Iskolánk pedagógiai programjának koncepciója szerint vizuális kultúra tantárgyból nincs buk-
tatás. 
 
Ellenőrzés, értékelés 
 
Az értékelés ellenőrzés során a tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fej-
lesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul-
jon meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású 
legyen. Motiváló hatásuk mellett segítsék az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fej-
lesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret kialaku-
lása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Az értékelés mindig az egyéni képességstruktú-
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ra, a tanulónak a tanulás iránti attitűdjének, az önmagához viszonyított fejlődésének, a moti-
váltságának és érdeklődési megnyilvánulásának figyelembevételével történik, pozitív ösztön-
ző visszajelzéssel. 
 
Taneszköz, tankönyv 
 
A helyi tanterv bevezető, általános részében leírt elvek szerint évente határozzák meg a mun-
kaközösségek. 
 
Legfontosabb olasz szavak és kifejezések jegyzéke 
 
disegnare  rajzolni 
carta, cartone  papír, karton 
foglio  lap 
atrezziper disegnare e dipingere  festéshez és rajzoláshoz használt eszközök 
pennello  ecset 
matita  ceruza 
pastelli  zsírkréta 
tempera  temperafesték 
pennarelli  filctoll 
ingrandire  nagyítani 
diminuire  kicsinyíteni 
colla  ragasztó 
incollare  ragasztani 
forbici  olló 
misure per prevenire gli incidenti  baleset megelőzési szabályok 
raccolta differenziata  szelektív hulladékgyüjtés 
ambiente,inquinamento, riutilizzo dei 
materiali  

környezet, környezetszennyezés, újrahaszno-
sítás 

materiali  anyagok 
tessili  szövetek, textil anyagok 
fili vari  különféle fonalak 
lino  len 
cotone  pamut 
lana  gyapjú 
seta  selyem 
plastica  műanyag 
metallo  fém 
le parti della casa a ház részei 
mobili  bútorok 
elettrodomestici  háztartási gépek 
pacchi e pacchetti da regalo  kis és nagy ajándékcsomagok 
materiali per incartare  csomagoló anyagok 
ago  tű 
filo  cérna, fonál 
tessili e fili  textilek és fonalak 
vestiario,vestiti e stagioni  ruhaddarabok ,az évszaknak megfelelő öltöz-

ködés 
nomi dei vestiti  ruhadarabok nevei 
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fabricazione  gyártás 
uso  használat 
tessere e filare  szőni és fonni 
telaio  szövőszék, keret 
ricamo, punti di ricamo, tela  himzés, himzésfajták, vászon 
atrezzi per tessere e per cucire  szövéshez és varráshoz használt eszközök 
feste e tradizioni  ünnepek és hagyományok 
natale, befana, pasqua, ferragosto, festa della 
donna, festa dei lavoratori,festa  della 
mamma, compleanno  

a legfontosabb olasz családi, egyházi ünne-
pek, születésnap 

presepe, figure del presepe betlehem szereplői, figurái 
la famiglia, i membri della famiglia  a család, a családtagok 
la casa, il giardino, l’orto, i parchi  a ház, a kert, a veteményes kert, a parkok 
animali e piante in casa   állatok és növények a házban 
somiglianza  hasonlóság 
differenza  különbség 
legno  fa 
legno e atrezzi di falegnameria  fa és famegmunkálási eszközök 
il mondo attorna a noi a körülöttünk lévő világ 
alberi, foglie, albero magico fák, levelek, bűvös fa 
autunno, inverno, primavera, estate ősz, tél, tavasz, nyár 
illustrazione, disegno, pittura, pittore illusztráció, rajz, festmény, festő 
libro, televisione, computer könyv, televízió, számítógép 
marionette marionett báb 
favole, cartoni animati mesék, rajzfilmek 
cinema, teatro, teatro dei burattini mozi, színház, bábszínház 
protagonisti, storia,oggetti magici, bacchetta 
magica, fate e sreghe,giganti 

főszereplők, történet, mágikus tárgyak, va-
rázspálca, tündérek, boszorkányok, óriások 

maschere e costumi állarcok és jelmezek 
origami origami 
riproduzione,simboli, emblemi reprodukciók, szimbólumok és jelvények 
mimi e mimare pantomim és pantomimezni 
comunicazione , circolazione kommunikáció, közlekedés 
semaforo, marciapiede, carreggiata úttest közlekedési lámpa, járda 
segnali stradali  közlekedési táblák 
strisce pedonali  zebra, gyalogos átkelőhely 
dare precedenza  elsőbbségadás 
regole fondamentali  alapvető szabályok 
aereo, autobus, treno, tram, macchine, 
bicicletta, motorino  

repülő autóbusz, vonat, villamos, autók, ke-
rékpár, motor 

aeroporto, stazione ferroviaria, fermata 
d’autobus o tram  

reptér, vasútállomás, autóbusz és villamos 
megálló 

biglietto  jegy 
autostrada  autópálya 
zona a traffico limitato, zona pedonale  csökkentett forgalmú terület, gyalogos közle-

kedésű terület 
edifici pubblici e la loro funzione  középületek és szerepük 
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II.5 
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. ÉVFOLYAM 

 
 

 1.évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam. 4. évfolyam 
Heti óraszám 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 
Éves óraszám 36 óra 36 óra 36 óra 36 óra 

 
Az olasz program sajátosságai: 
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyat az alsó tagozat valamennyi évfolyamán olasz 
nyelven oktatjuk.  
A tantárgy tananyagai és követelményei teljes egészében tartalmazzák az oktatási miniszter 
által kiadott kerettantervben meghatározott tananyagot és követelményeket.  
A tantárgy témakörei jól korrerállnak a környezetismeret tantárggyal is, melyet szintén olasz 
nyelven oktatunk. A két tantárgy egyrészt erősíti, kiegészíti egymást, másrészt a már meg-
szerzett nyelvi, kulturális ismeretek gyakorolására is lehetőséget nyújt. 
A 3-4. évfolyamon a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyba integráltan az informatika 
műveltségi terület problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel tematikai 
egysége is megjelenik. 
A tantárgy tanítása során tevékenykedtetés közben a nem olasz anyanyelvű gyermekek is 
szinte spontán sajátítják el a szükséges szókincset, az anyanyelvi szinten beszélő tanulóink 
számára pedig egy jó gyakorlási lehetőséget tudunk biztosítani, hogy korábban megszerzett 
tudásukat feleleveníthessék, gyakorolhassák különösebb megerőltetés nélkül. A tantárgyhoz 
kapcsolódó legfontosabb olasz szavak és kifejezések a tantárgyi tanterv végén találhatók. 
 
Kapcsolódási területek az olasz kultúrához: 
Jeles napok - ismerkedés az olasz népszokásokkal (Befana, karnevál), 
Jellegzetes olasz ételek megismerése, elkészítése - pizza, spagetti. 
Az egészséges táplálkozás szerepe. 
Olasz népművészeti motívumok megismerése.  
Olasz történelmi viseletek összehasonlítása a magyarral.  
 
Célok, feladatok: 
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy fő feladata a közvetlen, a mesterséges környezet 
megtapasztalása (lakás, iskola, közlekedés). A saját élményből adódó problémák technikai 
oldalának felismerése. Technikai érdekességek, természeti találmányok megfigyelése.  
Az ember, technika és természet kapcsolatának felfedezése, megértése. Információ gyűjtése 
az alkotó munkához. Az alkotás folyamatának átélése, tudatos szervezése. 
Személyes igények, szükségletek megnevezése. Az egyéni indíttatású probléma  felismerése 
megfogalmazása. Gondolati tervek, később vázlatok készítése. A rendeltetésnek, a formának, 
valamint a készítési eljárásnak, az anyagnak és a szerkezetnek megfelelő szokásos megoldás 
kiválasztása, majd alkalmazása. 
Műszaki kommunikáció alapjainak elsajátítása: a terv megjelenítése, szóban, írásban, rajzban, 
anyagban, tárgyban. A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek és a lehetősé-
geknek. 
Konstruálás, kivitelezés: tárgyak, modellek, szerkezetek és agrotechnikai eljárások, háztartás- 
és egészségtani eljárások irányított és önálló megvalósítása. 
A rendeltetésnek, az anyagnak és szerkezetnek megfelelő egyszerű megoldás kiválasztása és 
elkészítése mintakövetéssel, önállóan.  
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Az alkotói és befogadói munka során, a következményekért felelős magatartás tanúsítása. 
Más véleményének figyelembevétele. Az önellenőrzés fejlesztése. 
A legegyszerűbb emberi szükségletek felismerése és a kapcsolódó technikai lehetőségek belá-
tása, a funkció, forma, anyag, szerkezet, eljárás összefüggéseinek tapasztalati feltárása. 
Munkavégzési és tanulási szokások. Gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. Jó testtar-
tás. Elővigyázatosság az anyagalakításban. Munkahely rendje, tisztasága. 
Technológiai rend, térszemlélet kialakítása. Az anyagalakító, a szerelő- és az építőmunka fá-
zisainak megismerése. A műveleti sorrend betartása a munka során. 
Jártasság az eszköz nélküli anyagalakításban és a legegyszerűbb eszközök használatában. 
Gazdálkodás az anyaggal, az energiával, a munkával és az idővel. Technikai szemléleten ala-
puló környezettudatos fogyasztói magatartás alakítása. 
A nélkülözhetetlenné vált magas szintű technikai környezet (iskola, otthon, háztartás, közle-
kedés, szolgáltatás, ipar, mezőgazdaság stb.) színvonala és a következő évtizedekre várhatóan 
egyre emelkedő színvonalú és fejlettségű technika indokolja, hogy a ma iskolásainak ismernie 
kell a szűkebb és tágabb környezetük technikai összetevőit, összefüggéseit. 
A tantárgy tanításának célja és feladata a tanulók életkorának megfelelő módon, mértékben és 
szinten: 
– technikai felkészültséget kialakítani, 
– felkészíteni a mesterséges környezetben való tájékozódásra (múlt, jelen, várható jövő, térbe-
li változások), 
– megismertetni az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőit, 
– bemutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai és etikai értékeket, 
– fejleszteni az alkotóképességet, amellyel a közvetlen környezet alakítható,  
– a megszerzett ismeretek alapján a tanulók tudatos szemléletévé és magatartásává váljon az 
emberi környezet és a természet védelme a technika segítségével, 
– kritikus fogyasztói magatartás alakítása, fejlesztése, 
– szintetizációs képesség megteremtése,  
– a megismertetett emberi tevékenységek, szakmák, életpályák, az átélt alkotások, a technikai 
beállítódás egyúttal pályaorientálók legyenek. 
 

 
1–2. évfolyam 

 
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, hogy a 
kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – fejlesztésé-
vel 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 kézügyes-
ség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás és a munka tiszteletét, megszereté-
sét, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő hagyományok megbecsülését. Egyre fonto-
sabbá 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 minden-
napokban elvégzendő munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakítá-
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sához szükséges szokások és elemi munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, 
az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődé-
sét a becslések, mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a 
válogatások és a csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel készített, majd az alko-
tó fantázia által vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított munkadarabok hozzájárulnak az 
esztétikai érzék fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a népművészeti alkotások megisme-
rése 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 ki-
sebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek 
őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az ün-
nepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A „kezde-
ményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a tervezés, szerve-
zés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a felada-
tok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők mérlegelése, a 
munkavégzés 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. 
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1. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Család, otthon, háztartás 10 
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 
Közlekedés 4 
Közösségi munka, közösségi szerepek 6 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasz-
talatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok bemutatá-
sa; alapvető viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai kör-
nyezet megismertetése és megismerése során. 
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 
A családkép és a családi otthon képének alakítása. 
A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársak-
kal, felnőttekkel. 
Szókincsbővítés. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
1.1. Élet a családban 
Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 
Családtagok bemutatása családrajzzal. 
Családi szerepek. 
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmak-
ra. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szókincsbővítés, szövegal-
kotás, beszédkultúra, kom-
munikáció. 
 
Környezetismeret: család, 
egészséges életmód, nö-
vényismeret, évszakok, 
napszakok, időjárási ténye-
zők, lakhelyek, higiéné. 
 
Matematika: tájékozódás 
térben és időben - időtar-
tam, nap, napszakok. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Biztonságos otthon 
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Ház-
tartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. 
Otthoni balesetek megelőzése. 
Veszélyforrások a háztartásban: elektromosság, gyúlékony 
vegyszerek. Veszélyt jelző piktogramok megismerése. 
1.3. Családi időbeosztás 
Tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás megbeszélé-
se, napirend készítése. 
Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, 
ismertetése, megbeszélése. 
1.4. Tisztaság és rend 
Tisztaság és rend a környezetünkben. Az otthon tisztasága, 
munka- és a taneszközök épen és rendben tartása. Alapvető ta-
karítószerek és eszközök használata. Takarékosság energiával, 
vízzel. 
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1.5. Táplálkozás 
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 
Étrend összeállítása képek válogatásával. 
Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

Etika: Én és a közvetlenebb 
és tágabb környezetem, 
közösségeim, társaim. 
Családtagok, családi, baráti 
kötődések, szeretetkapcso-
latok, a környezetnek való 
megfelelés szándéka, beil-
leszkedés. 
 
 

1.6. Testápolás 
Higiéné. Kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, hajmosás 
eszközei és anyagai. 
1.7. Célszerű öltözködés 
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és 
ünnepi alkalmaknak megfelelő öltözködés. 
1.8. Növényápolás, állatgondozás 
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A nö-
vények életfeltételeinek biztosítása. 
Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Család, családtag, lakhely, családi ház, lakás, otthon, háztartás, háztar-
tásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztar-
tási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges élet-
mód, táplálkozás, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabad-
idő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési célok 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Órakeret 

16 óra 

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 rajz-
eszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékenysé-
gek során. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), vala-
mint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, 
rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrá-
sokban. 
A nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segít-
séggel. 
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az 
értékelő elemzésig. 
Kézügyesség fejlesztése. 
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 
Tanulási szokások alakítása. 
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és kör-
nyezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasítások 
szerint. A használt eszközök megóvása. 
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-
kenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 
Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 
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Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
2.1. Az anyagok 
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 
A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfi-
gyelhető tulajdonságaik alapján.  

Vizuális kultúra: vizuális 
megjelenítés. 
 
Környezetismeret: anyagok, 
érzékszervek, érzékelés. 
 
Matematika: Tárgyak tulaj-
donságainak kiemelése; ösz-
szehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés, osztá-
lyokba sorolás, halmazkép-
zés. 
Tárgyak, alakzatok összeha-
sonlítása mérhető tulajdonsá-
gaik szerint; mérés, becslés. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
szövegértés (egyszerű, rövid 
útmutató jellegű szövegek 
olvasása, értelmezése, rövid 
szövegben az események sor-
rendjének felismerése). 
Etika: az alkotó ember és az 
épített világ tisztelete, értékek 
óvása. 

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas 
anyagok, textilek alakítása 
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tész-
ta) egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyí-
téssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással, 
gyűréssel, gömbölyítéssel. Fűzőlapmunka. 
Faanyagok (hurkapálca,) megmunkálása tördeléssel, darabo-
lással, csiszolással. 
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, 
ágak, sodrat). 
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, és egyéb 
kézműves technikák).  
Gombfelvarrás. 
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 
Takarékos anyagfelhasználás. 
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek. 
2.3. Építés 
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, 
fémépítő, LEGO – felhasználásával) utánzással, kép és rajz 
alapján, illetve önálló elképzeléssel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szé-
lesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, , anyagtakarékosság, 
építőelem. 

 
 

Tematikai egy-
ség/fejlesztési célok  3. Közlekedés Órakeret:  

4 óra 

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 kö-
zötti közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen 
belüli közlekedésről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapja-
inak kialakítása. 
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyér-
zet kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okai-
nak azonosítása. 
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 
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Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
3.1. Gyalogos közlekedés szabályai 
A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa és a gya-
logos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 

Környezetismeret: közle-
kedési eszközök. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szókincsbővítés, fo-
galommagyarázat, képi 
jelzések és szóbeli utasítá-
sok, szövegértés (képi, 
ikonikus kódok és szöve-
gek jelentésének egymásra 
vonatkoztatása, párosítá-
sa). 

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a jármű-
vek közlekedésére. Az utazással kapcsolatos magatartásformák 
megismerése és gyakorlása. 
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogát-
kelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalom-
irányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biz-
tonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 

 
 

Tematikai egység 4. Közösségi munka, közösségi szerepek Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, 
iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és ta-
pasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása.  
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 
tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 
és végrehajtása. 
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemei-
nek elsajátítása és betartása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események 
Születésnap, névnap.  
Baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselkedés szabályai. 
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez 
illő környezet megteremtése. 
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrá-
jának elsajátítása. 
A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: szoká-
sok, hagyományok, jeles 
napok, családi és közössé-
gi ünnepek.  
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4.2. Iskolai és osztályrendezvények 
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 
Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszó-
délután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésé-
vel, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 
A szükséges kellékek beszerzése. 
A közös tapasztalatok megbeszélése, az érzések megfogalmazá-
sa. 

Etika: családi hagyomá-
nyok, ünnepek, élmények 
feldolgozása, játékok. 

4.3. A közösségért végzett munka 
Teremdekoráció  
A munka megszervezése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás,  
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2. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Család, otthon, háztartás 10 
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 
Közlekedés 4 
Közösségi munka, közösségi szerepek 6 

Összesen: 36 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Család, otthon, háztartás Órakeret  
10 óra 

Előzetes tudás A családtagok és rokonok bemutatása; alapvető viselkedési szabályok 
betartása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai kör-
nyezet megismertetése és megismerése során. 
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 
A családkép és a családi otthon képének alakítása. 
A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 
Az önismeret fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
1.1. Élet a családban 
Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 
Családtagok bemutatása síkbábokkal. 
Családi szerepek. 
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szókincsbővítés, 
szövegalkotás, beszéd-
kultúra, kommunikáció. 
 
Környezetismeret: család, 
egészséges életmód, nö-
vényismeret, évszakok, 
napszakok, időjárási té-
nyezők, lakhelyek, higié-
né. 
 
Matematika: tájékozódás 
térben és időben - időtar-
tam, nap, napszakok. 
 
 
 
 

1.2. Biztonságos otthon 
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Háztar-
tási eszközök, gépek használatának lehetőségei. 
Otthoni balesetek megelőzése. 
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtó 
eszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező 
vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok megisme-
rése. 
1.3. Családi időbeosztás 
Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás 
megbeszélése, napirend készítése. 
Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismer-
tetése, megbeszélése. 
Rajzos programajánlat készítése. 
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1.4. Tisztaság és rend 
Tisztaság és rend a környezetünkben. 
Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben 
tartása. 
Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 
Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 
Környezetünk tisztán tartása. 
Takarékosság energiával, vízzel. 
A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

Etika: Én és a közvetle-
nebb és tágabb környeze-
tem, közösségeim, társa-
im. 
Családtagok, családi, 
baráti kötődések, szere-
tetkapcsolatok, a környe-
zetnek való megfelelés 
szándéka, beilleszkedés. 
 
 
 

1.5. Táplálkozás 
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 
Étrend összeállítása képek válogatásával. 
Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 
1.6. Testápolás 
Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, 
hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai. 
1.7. Célszerű öltözködés 
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi 
alkalmaknak megfelelő öltözködés. 
Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. Szekrény-
rendezés.  
Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 
1.8. Növényápolás, állatgondozás 
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növé-
nyek életfeltételeinek biztosítása. 
Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közös-
ség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, ház-
tartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ün-
nep, egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, 
időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, taka-
rékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél  2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Órakeret  

16 óra 

Előzetes tudás Eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés, mintaköve-
tés, önállóság a tevékenységek során. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), vala-
mint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, 
rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrá-
sokban. 
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak 
megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A 
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segít-
séggel. 
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az 
értékelő elemzésig. 
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Kézügyesség fejlesztése. 
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és kör-
nyezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasítá-
sok szerint. A használt eszközök megóvása. 
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-
kenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 
Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
2.1. Az anyagok 
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 
A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfi-
gyelhető tulajdonságaik alapján.  

Vizuális kultúra: vizuális 
megjelenítés. 
 
Környezetismeret: anya-
gok, érzékszervek, érzéke-
lés. 
 
Matematika: Tárgyak tu-
lajdonságainak kiemelése; 
összehasonlítás, azonosí-
tás, megkülönböztetés, 
osztályokba sorolás, hal-
mazképzés. 
Tárgyak, alakzatok össze-
hasonlítása mérhető tulaj-
donságaik szerint; mérés, 
becslés. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
szövegértés (egyszerű, 
rövid útmutató jellegű 
szövegek olvasása, értel-
mezése, rövid szövegben 
az események sorrendjé-
nek felismerése). 
 
Etika: az alkotó ember és 
az épített világ tisztelete, 
értékek óvása. 

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas 
anyagok, textilek alakítása 

 Képlékeny anyagokból (só-liszt gyurma, agyag, tészta) 
formák alakítása  

 Papír alakítása. 
 Fűzőlap munka. 
 Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása törde-

léssel, 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). 

 Gombfelvarrás. 
 Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok fel-

használásával. 
 Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, 

csuhéból stb.) 
 Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 
 Takarékos anyagfelhasználás. 
 A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek ré-

gen és napjainkban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szé-
lesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag, sab-
lon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, anyagtaka-
rékosság, újrahasznosítás, építmény.  
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 3. Közlekedés Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Az előző évfolyamon megismert szabályok és fogalmak 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjai-
nak kialakítása. 
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyér-
zet kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak 
azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek 
megismerése és gyakorlása. 
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
3.1. Gyalogos közlekedés szabályai 
A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 
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 közlekedés jelzőtábláinak ismerete. 

Környezetismeret: köz-
lekedési eszközök. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szókincsbővítés, 
fogalommagyarázat, képi 
jelzések és szóbeli utasí-
tások, szövegértés (képi, 
ikonikus kódok és szö-
vegek jelentésének egy-
másra vonatkoztatása, 
párosítása). 
 
Környezetismeret: köz-
lekedési eszközök, 
KRESZ táblák. 

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 gya-
korlása. 
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégi-
ák kialakítása. 
Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogát-
kelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalom-
irányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, bizton-
sági öv, gyerekülés, gyerekzár. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 4. Közösségi munka, közösségi szerepek Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett 
élmények és tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 
rögzítése. 
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen kör-
nyezet alakításában. 
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 
tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 
és végrehajtása. 
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemei-
nek elsajátítása és betartása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események 
Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezek-
kel kapcsolatos szokások, hagyományok. 
Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való visel-
kedés szabályai. 
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő 
környezet megteremtése. 
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrá-
jának elsajátítása. 
A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: szoká-
sok, hagyományok, jeles 
napok, családi és közös-
ségi ünnepek. 
 
Etika: családi hagyomá-
nyok, ünnepek, élmények 
feldolgozása, játékok. 

4.2. Iskolai és osztályrendezvények 
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 
Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódél-
után, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, 
az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 
A szükséges kellékek (programfüzet, díszletek, jelmezek stb.) elő-
állítása vagy beszerzése. 
A biztonságos környezet megteremtése. 
A közös tapasztalatok, az átélt érzések megfogalmazása. 

Környezetismeret: szoká-
sok, hagyományok, jeles 
napok, családi és közös-
ségi ünnepek. 
 
Etika: családi hagyomá-
nyok, ünnepek, élmények 
feldolgozása, játékok. 

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/ 
fogalmak 

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, 
dekoráció. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzői-
nek felsorolása. 
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájá-
ról. 
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásá-
nak megértése, káros sztereotípiák lebomlása. 
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszély-
érzet. 
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 
veszélyforrások ismerete. 
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltöz-
ködés terén. 
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 
megállapítása vizsgálatok alapján, a 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. 
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmen-
tes 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 jármű-
használat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő 
utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása. 
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 
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3-4. évfolyam 
 
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a kulcs-
kompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak megfelelő 
szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A minden-
napok 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 és olasz kultúrából. A tevé-
kenységek közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez megalapozza az em-
berek közötti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult illemszabályainak elsajátí-
tását. Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási módszerek alkalmazását igényli, 
amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is szükséges. Javarészt még bemu-
tatás 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 esztéti-
kum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a helyes munkafogások és a célsze-
rű, 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. Mind-
eközben 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 határozot-
tabb fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása. 
3-4. évfolyamon a problémamegoldással kapcsolatos téma feldolgozása során a tanulók a tan-
tárgyi tartalmakkal kapcsolatos, informatikai eszközökkel megoldható problémák megoldásá-
ban szereznek gyakorlatot. A problémamegoldás a hétköznapi tevékenységeket vagy egyéb 
folyamatokat különböző formában leíró algoritmusok értelmezésével, alkotásával, vizuális 
ábrázolásával fejleszthető. A fejlesztés során cél, hogy a tanulók tanítói segítséggel olyan 
módszerekkel ismerkedjenek meg, amelyek különböző problémák megoldása során alkalmaz-
hatók, legyenek képesek a probléma azonosítására és részekre bontására, a cél egyértelmű 
megfogalmazására, a feladat tervezésére, elvégzésére, ellenőrzésére.  
A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű alkalmazá-
sa után a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a biztonságos közle-
kedés magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik. 
A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműködési kész-
ség és a csoport koherencia fejlődését szolgálja. 
Rávilágítani olyan lokális és globális problémákra mint a környezetvédelem, környezetszen-
nyezés, környezetgazdálkodás, környezetkultúra. 
A technika iránti érdeklődés, beállítódás fejlesztése, a pályaorientálás. 
 
 



177 
 

3. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Család, otthon, háztartás 10 
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 
Közlekedés 4 
Közösségi munka, közösségi szerepek 6 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 1. Család, otthon, háztartás Óraszám 

10 óra 

Előzetes tudás 

A közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról. Munkamegosz-
tás a családban, odafigyelés egymásra. Iskolai szokások ismerete. Ta-
pasztalások a környezet alakításáról. Információszerzés, a kapott infor-
mációk felhasználása. 

A tematikai egység 
nevelési- fejlesztési 

céljai 

Az elvárt jó magatartási formák gyakoroltatása, udvariasság, engedel-
messég, alkalmazkodás, segítőkészség, tolerancia, együttműködő ké-
pesség. Vélemények megfogalmazása, az érzések közlése indoklással. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
1.1. Önismeret, önkiszolgálás, önkiszolgáló tevékenység gyakor-
lása. 
Egyszerű hideg étel készítése (pl.: szendvics+limonádé) 
Asztalterítés, vendégvárás, meglepetés készítés a családnak (pl.: 
reggelihez, vacsorához az asztal megterítése) 
Szalvétahajtogatás gyakorlása. 
Hétköznapi algoritmusok felismerése, értelmezése. 
A fenti témákhoz kapcsolódó egyszerű algoritmusok megfogal-
mazása. 
Algoritmusok eljátszása. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
szövegértés, szakszöveg 
használat, szakszavak 
helyesírása, beszédkultú-
ra fejlesztése, mondatal-
kotás. 
 
Matematika: 
Alapműveletek, problé-
mák megfogalmazása, 
megoldása, mérés, mérő-
eszközökkel. 
 
Környezetismeret: 
Rokoni kapcsolatok, ün-
nepek, emberi test felépí-
tése, egészséges életmód. 
 

1.2. Ünnepeink, családi ünnepek. Születésnapok a családban, 
hagyományok, karácsony, farsang, húsvét. 
Az ünnepek hangulatához illő dekoráció készítés papírok fel-
használásával. 
Ajándékozás, ajándékok becsomagolása. 
1.3. Egészség, betegség. 
Egészségünk fogalma, az egészség megőrzése érdekében teendő-
ink. A betegség tünetei. Hogyan védekezhetünk a betegségek 
ellen? Öltözködés az időjárásnak megfelelően. 
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1.4. Gazdálkodás, környezettudatosság. 
Tevékenységeink megtervezése, végrehajtása. Tanulás, szabad-
idő eltöltése időbeosztás arányos legyen. 
Víz és elektromos áram használata takarékosan. 
Érdeklődés felkeltése a családi gazdálkodásra. 
Mennyibe kerül a háztartás, mit jelent a rezsi, hogyan takarékos-
kodhat a család? 
Közvetlen környezetünk védelme, szemétgyűjtés és tárolás sze-
lektíven, felhasználás hasznosan. 

Etika: 
Önismeret, énkép, fele-
lősség önmagunkért, csa-
ládtagjainkért, osztálytár-
sainkért, iskolatársain-
kért, a körülöttünk élő 
embertársainkért. 
 
 

1.5. A háztartásban használt takarítószerek és eszközök. 
A kozmetikai szerek hatásainak értelmezése, használati utasítá-
sok elemzése. 
A különböző károsító hatások megelőzési lehetőségei. 
1.6. Tisztálkodás, öltözködés. 
Növények, állatok gondozása a lakásban és a ház körül. 
Személyi higiénia, mosakodás, fürdés, fogmosás fontossága. 
Illatszerek hatása, használata gyermekkorban.  
Öltözködés az egyéni alkatot és az egyéni adottságokat, valamint 
a divatot figyelembe véve. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költségvetés, bevétel, kiadás, 
megtakarítás, zsebpénz, mosószer, tisztítószer, egészség, betegség, 
algoritmus, utasítás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Óraszám 
16 óra 

Előzetes tudás 

A természetes anyagok tulajdonságai, felismerhetőségük.  
Tárgyak készítése mintakövetéssel. 
Eszközök használata balesetmentesen. 
A feladatmegoldásokhoz szükséges ismeretek alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési- fejlesztési 

céljai 

Az ismeretek megszerzéséhez megfigyelések végzése, tapasztalatok 
gyűjtése. 
A természetes anyagok vizsgálata egyszerű, fizikai módon (tapintás, 
szaglás, mérlegelés, csiszolás, szögbeütés, nyírás, vágás). Elővigyáza-
tosság a vizsgálatok közben. A tárgyak készítésekor az anyagok, esz-
közök és szerszámok balesetmentes használata, biztonságos munka-
végzésre törekvés. 
A veszélyhelyzetek felismertetése, azok kivédése. A kézügyesség és a 
mozgáskoordináció, valamint a jó testtartás elsajátíttatása.  
Rend, tisztaság megteremtése, megőrzése a tevékenykedtetés minden 
fázisában.  
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Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagokkal: 
Beszélgetés az előállíthatóságukról, a kitermelési folyamatok-
ról és a tulajdonságaikról. (papírok, textilek, kemény és puha-
fa, alumínium és acélhuzalok, lemezek, hulladék anyagok) 

Magyar nyelv és irodalom: 
A szakszavak jelentése, 
azok helyesírási gyakorlása. 
Szövegértés, fogalmak ma-
gyarázata. 
 
Matematika: 
Mérés mérőeszközökkel, 
becslés, szerkesztés vonalzó 
használatával.  
 
Vizuális kultúra: rajzeszkö-
zök használata, alaklemezről 
rajzolás, szabadkézi rajzké-
szítés, körvonalrajzok ér-
telmezése. 
 
Környezetismeret:  
A felhasznált anyagok tulaj-
donságainak vizsgálata és 
tapasztalati úton megfigye-
lések végeztetése. 
 
Etika:  
A tudás fontossága, a körü-
löttünk lévő világ megis-
merhetősége. A szellemi 
értékek az emberiség szol-
gálatában. 

2.2. Tárgyak készítése: 
A tárgyak készítésének megtervezése, előrajzolás, sablon al-
kalmazásával, ismerkedés a körvonalrajzzal, tárgykészítés 
mintakövetéssel. A kézi varrás elemei (varrótű, hímzőtű, var-
rócérna, hímzőcérna) alapöltések (előöltés, tűzőöltés, pelenka-
öltés) hasznos tárgy készítése, pl.: tűpárna. 
Egyszerű használati tárgyak készítése, természetes anyagok, 
hulladék anyagok felhasználásával: papírból, fából, fémből, 
pl.: (mikulás, könyvjelző, papírdoboz, repülő, karácsonyfadísz, 
virágkaró, viráglétra, fényképtartó, bábok nemzeti ünnepre, 
tojástartó húsvétra, díszkendő anyák napjára).  
Fémépítő elemekből pl.: legóból makettek, modellek készítése. 
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 
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 fogyasztá-
si cikkek azonosítása. 
Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. Tech-
nikatörténeti érdekességek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai 
tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, körvonal-
rajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 3. Közlekedési ismeretek: Óraszám 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett alkalmazása. He-
lyes viselkedési szokások a különböző közlekedési helyzetekben (gya-
logos közlekedés, személygépkocsiban és közlekedési eszközökön 
való közlekedés).  

A tematikai egység 
nevelési- fejlesztési 

céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési 
magatartás és szokások megszilárdítása. A közösségi közlekedési kör-
nyezet és a gyalogos közlekedési szabályok pontos ismerete. A közle-
kedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a fegyelmezett, 
elővigyázatos biztonság elsajátítására. 
Az életkornak megfelelően közlekedési balesetek elemzése. a baleset 
lehetséges okainak felismerése, megelőzés, elhárítás, segítségnyújtás 
lehetőségeinek megismertetése és gyakoroltatása. 
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Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek: 
A gyalogos közlekedés szabályai helyben, lakott területen és a 
lakott területen kívüli közlekedés. Elsőbbségi helyzetek a gyalo-
gos közlekedésben. A közlekedés tapasztalatairól természetes 
anyagok segítségével, közlekedési szituációk megjelenítése (pl.: 
társasjátékok, faépítő, lego felhasználásával) 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szakszöveg értelme-
zése, szövegmondás gya-
korlása, piktogramok ké-
szítése. 
 
Környezetismeret: a lakó-
környezet részletes meg-
ismerése, térképismeret. 
 
Etika: 
Udvariasság a közlekedés-
ben, helyes beszédstílus, 
tiszteletadás, segítségnyúj-
tás a bajban. 

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 táb-
lák, veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati 
jelek. 
Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt terüle-
teken. 
3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 
Viselkedési szabályok a tömegközlekedési eszközök használata 
közben. (pl.: kirándulások alkalmával jegykezelés, leszállási 
szándék jelzése). Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés gya-
korlása gyalogosan és helyi közlekedési eszköz használatával. 
3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közle-
kedés 
Bemutatás (pl. az internet felhasználásával) szárazföldi, vízi és 
légi közlekedési eszközökről A közlekedési eszközök környe-
zetkárosító hatásai (levegő és víz károsítása, ezek megelőzhető-
sége). Veszélyforrások a közlekedésben.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és 
felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és hely-
közi közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, 
bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 
biztonsági szabály, udvariassági szabály. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 4. Közösségi munka, közösségi szerepek Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A családi, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmé-
nyek és tapasztalatok.  
Helyi, hagyományos szokások ismerete. 
Közvetlen környezetben ismert és gyakorlott szakmák, hivatások be-
mutatása. 

A tematikai egység 
nevelési- fejlesztési 

céljai 

A közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. Az ünnepekre való 
felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésének gyakorlata.  
Ismerkedés a tervezéssel, szervezéssel. Munkavégzés egyénileg és 
közösen. 
A tapasztalatok elemzése, esetleges hibák megszívlelése, és értékelés. 
A szakemberek emberi tulajdonságainak értékelése, megbecsülése. 
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Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
4.1. Iskolai és osztályrendezvények: 
Iskolai és osztályrendezvények (pl.: mikulás, karácsony, farsang, 
anyák napja, gyermeknap, osztálykirándulás, születésnap, ját-
szódélután, nemzeti ünnepek). 
Az osztályteremben a berendezés és a teremdíszítés elkészítése 
az ünnepnek megfelelően.  
Az ünnephez szükséges kellékek (meghívó, díszletek, jelmezek) 
előkészítése, vagy beszerzése. 
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzésekről megfo-
galmazások.  
4.2. Az iskola környezetében található hagyományos szakma 
megismertetése: 
A szakember, vagy az ügyvezető igazgató felkeresése és az 
üzemlátogatás megszervezése. 
Megfigyelési szempontok adásával a szakma fortélyainak meg-
figyeltetése.  
4.3. A közösségért végzett tevékenység: 
A tanterem dekorációjának megtervezése, faliújság készítése.  
Mit tehetünk iskolánk esztétikumának külső és belső környeze-
tének megóvásáért (a munka megszervezése, lebonyolítása és 
értékelése, pl.: parkgondozás, tanterem előtt dekorálás, a folyo-
sók tisztaságára ügyelés). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: 
Szövegértés, szövegalko-
tás, egyszerű tipográfiai 
eszközök használata. 
 
Környezetismeret: 
Hagyományos és megszo-
kásos napok, ünnepek. 
 
Etika: Hagyományok, 
szokások, élmények elem-
zése, feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszer-
vezés, programszervezés. 
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4. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Család, otthon, háztartás 8 
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 
Közlekedés 6 
Közösségi munka, közösségi szerepek 6 

Összesen: 36 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 1. Család, otthon, háztartás Óraszám 

8 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról, a családi tagok 
feladatvállalásáról. Egészséges munkamegosztás, elemi munkaszoká-
sok ismerete, annak gyakorlása. Generációs kapcsolatok a családban. 
A családi tagok feladatai, tevékenységi szerepük. A közvetlen környe-
zet jellemzői, természeti és mesterséges anyagok. Információszerzés 
lehetőségei, (könyvtár, internet, média). 

A tematikai egység 
nevelési- fejlesztési 

céljai 

A pozitív akarati tulajdonságok, és az elvárt jó, magatartási jellemzők 
fejlesztése. (önállóság, segítőkészség, másokra való odafigyelés, tole-
rancia, engedelmesség, udvariasság) 
Elvárások, normák megfogalmazása. Együttműködés a családtagokkal, 
munkájuk jó szándékú értékelése, vélemények megfogalmazásának 
gyakorlása egyszerű indoklással. A család takarékos gazdálkodás for-
máinak elsajátítása, életkori sajátosságuknak megfelelően. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
1.1. Önkiszolgálás-vendéglátás: 
Családi élethelyzetek, életszínterek, a konyha, mint az életkészítés 
színtere. A konyha kialakulásának történeti áttekintése. Egyszerű 
étel készítése, pl.: szendvics és tea. Asztalterítés és tálalás szabályai. 
Szalvétahajtogatás. Családtagok feladatai, egységes munkamegosz-
tás otthon. Önkiszolgáló feladatok gyakorlása. Vendégvárás, vendé-
gek fogadása otthon és az iskolában.  
Hétköznapi algoritmusok felismerése, értelmezése. 
A fenti témákhoz kapcsolódó egyszerű algoritmusok megfogalma-
zása. 
Algoritmusok eljátszása. 
Utasítások sorrendjének megváltoztatása és ezek következményei. 
Hétköznapi problémák megoldása, a lépések egyértelmű sorrendjé-
nek megállapítása. 
Hétköznapi tevékenység felbontása utasításokra tanári segítséggel 

Magyar nyelv és iro-
dalom: Szókincsbőví-
tés, szövegalkotás, 
szövegértés, a szak-
nyelv használata, be-
szédkultúra, kommu-
nikáció. 
 
Matematika:  
Problémamegoldás, 
tájé- 
kozódás térben és idő- 
ben, alapműveletek. 
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1.2. Családi ünnepek: 
Ünneplés a családban. Karácsony, Anyák napja, Húsvét.  
Szokások és hagyományok gyűjtése. Alkalomhoz illő ajándéktár-
gyak készítése. Az ünnepi dekorációk jelentése, készítése. Informá-
ciók megkeresése, és csoportosításuk különböző szempontok sze-
rint. Az ünnepek jelentése, felkészülés, tervezés, végrehajtás és az 
elvégzett feladatok értékelése. 

Környezetismeret: 
Család, rokonság, 
egészséges életmód. 
 
Etika: Egészség, kör-
nyezeti hatások, ön-
ismeret, felelősség, 
példakép, kapcsolat-
építés és 
kapcsolattartás. 
 

1.3. Önismeret: 
Mire vagyok képes. Önjellemzés, a családban betöltött szerepem, az 
osztályközösségben egyenrangú elhelyezések. Saját munkák értéke-
lése, a hibák felvállalása, korrigálás tevékenység végzése közben. 
Tudatosság az ismeretek elsajátítása és a gyakorlati feladatok meg-
oldása közben.  
1.4. Gazdálkodás a családban: 
Bevételi és kiadási források elvégzése, jelentésük, zsebpénz kezelé-
se és beosztása. Takarékoskodás otthon és az iskolában, egyénileg 
és közösen, energiával, pénzzel, fogyasztási cikkekkel.  
Helyes időbeosztás. 
1.5. Egészséges életvitelünk: 
Az egészséggel kapcsolatos fogalmak tisztázása, egészség, betegség. 
Egészséges környezet kialakítása, teendőink ennek érdekében, az 
egészséges tiszta környezet megóvása. (víz, levegő) 
Egészségkárosító, környezetkárosító hatások a közvetlen környezet-
ben, a háztartásban és a közlekedésben. Megelőzés, kármentesítés. 
Kapcsolódás a környezetbarát gazdálkodási programokhoz (szelek-
tív hulladékgyűjtés, a hulladékok újra hasznosításának lehetőségei).  

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

 
Család, családtag, generáció, életmód, lakhely, családi ház, lakás, ott-
hon, közösség, háztartás, házimunka, veszélyforrás, baleset, munka-
megosztás, ünnep, egészséges életvitel, táplálkozás, időbeosztás, napi-
rend, szabadidő, környezet, környezetkárosítás, környezetbarát, sze-
lektív hulladékgyűjtés, takarékosság, zsebpénz, energia, fogyasztási 
cikk. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Órakeret 
16 óra 

 
 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges ismeretek szerzése, és célszerű fel-
használása. Tapasztalatok megfogalmazása, a probléma, az igény fel-
ismerése. Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés, értékelés mintakövetéssel. 
A felhasználásra kerülő anyagok vizsgálati teendői, az eszközös, szer-
számok felismerése, célszerű használata. 

A tematikai egység 
nevelés-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-
gokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok megfogalmazá-
sa, rögzítése. Műszaki rajzi alapismeretek felelevenítése, bővítése, 
rajzkészítés, és rajzolvasás gyakorlása. A feladatok végrehajtási lépé-
seinek megtervezése, a szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslé-
se, eleinte mintakövetéssel, később önállóan.  
A tevékenységhez használt szöveges, rajzos, képi mintakövetésből 
származó utasítások, tervek végrehajtása.  
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Figyelem és elővigyázatosság a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-
kenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonsá-
gos tevékenység végrehajtására. 
A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági 
kockázatok felismerése, megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek 
megismertetése. 
Az eszközök, szerszámok célszerű, rendeltetésszerű biztonságos hasz-
nálata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó test-tartás, megfelelő erő-
kifejtés képességének fejlesztése. Munka közbeni rend, tisztaság fenn-
tartása, törekvés a takarékosságra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival. 
Anyagvizsgálat: ránézéssel, tapintással, szaglással, majd különféle 
próbák végzésével. Az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk 
közötti összefüggés megláttatása. Az anyagok tulajdonságai és fel-
használási lehetőségüket befolyásoló tényezők. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegértés, szö-
vegalkotás, szakszö-
veg. 
 
Környezetismeret: 
Anyagi tulajdonságok. 
 
Matematika: 
Becslés, mérés, szabad 
kézi rajz, szerkesztő-
rajz, mennyiségek kö-
zötti összefüggések 
feltárása. 
Vizuális kultúra, rajz-
eszközök használata, 
épületek jellemzői. 
 
Etika: Szellemi termé-
kek az emberiség szol-
gálatában. A tudás ha-
talma. A világ megis-
merése. Tárgyaink vi-
lága. A világöröksége. 
 
 
 

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása. 
A hímzés eszközei, hímző tű, hímző cérna. Ajándéktárgy készítése 
hímzéssel, pl. Karácsonyra, Anyák napjára, Húsvétra hímzett kép, 
vagy színes falikép készítése. (száröltés, láncöltés, laposöltés, ke-
resztöltés, goblein öltés) és gyakorlása.  
Papír és filcanyag, festék, ragasztó felhasználásával, adventi naptár, 
mécses tartó, ujjbábok, udvari bolond, virágos tojástartó koszorú, 
cukorvirág készítése. A tárgyak készítése közben utalás az alap-
anyagok gyártási technológiájára. A szövés alapelemeivel való 
megismertetés, körömfonás, szalagszövés.  
Faanyagok, gyurma és papír felhasználásával házikó, csuszka, pa-
pírábra készítése.  
Modellek vizsgálata, összeállítása, természetes és mesterséges 
anyagok felhasználásával (pl. hídmodell, repülőgép, szélkerék, köz-
lőmű, vitorlás hajó és KRESZ táblák modellezése). Épület maket-
tek, jármű modellek készítése, fa és fémépítő, valamint legojáték 
felhasználásával. Változó paraméterek használata. 
A különféle munkadarabok, modellek, makettek elkészítése során 
becslés, mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. A kéziszer-
számok biztonságos használatának gyakoroltatása, tárolása, a ve-
szélyforrások felismertetése használat közben. 
A munkahely rendjének megteremtése és megőrzése. 
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel: 
A mérés és rajzolás eszközei és használatuk.  Méretarányok felis-
mertetése. Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pont-
vonal) ismerete és rajzolásának gyakoroltatása. 
Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése és készítése. 
2.4. Mindennapos használati tárgyaink: 
A gyerekek által használt tárgyak értéke, tulajdonságai, alapanya-
guk előállítási módjuk, az előállításuk folyamatábrája. A tárgyak 
használata közbeni veszélyforrások, baleset megelőzés, segítésnyúj-
tás. A tárgyak értékeinek megőrzése. (iskolai felszerelése, játéktár-
gyak, sporteszközök, otthoni tárgyak) 
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Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Anyag, alapanyag, félkész termék, termék, szerszám, fizikai tulajdon-
ság, technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 
minta, anyagi tulajdonságok, paraméter, becslés, mérés, méretarány, 
méretek, szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag, mestersé-
ges anyag, előállítási folyamat, sablon, szálas anyag, fonás, csomózás, 
nemezelés, anyagtakarékosság, értékmegőrzés, újra hasznosítás, épít-
mények, építő elemek, körvonalrajz, alaprajz, műszaki rajz. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Közlekedési ismeretek Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos közlekedés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalma-
zása. Helyes viselkedés, csoportos közlekedési helyzetben. A gyalogos 
közlekedést szabályozó jelzések ismerete. (jelzőtáblák, jelzőlámpák, 
útburkolati jelek) 
Helyes viselkedés a közlekedési eszközökön. (személyautó, autóbusz, 
villamos, metró, és vonat) 

A tematikai egység 
nevelési- fejlesztési 

céljai 

A biztonságos gyalogos közlekedési ismeretek megszilárdítása. A kö-
zösségi közlekedési környezet szabályainak ismeretbővítése. Figyelem, 
fegyelem fontossága, minden közlekedési helyzetben. 
Közlekedési balesetek lehetséges okainak feltárása, teendők az elhárítá-
suk és megelőzésük érdekében. 
Segítségnyújtás közlekedési balesetben, a lehetőségek felismertetése, és 
gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelelően.  
A kerékpár felépítésének és működésének megismerése, kerékpározás 
fogalomtól elzárt területen és kerékpárúton, gyakorlás közlekedési 
szakember jelenlétében.  
A városi, országúti, vasúti, vízi-és légi közlekedés szerepének átlátása, 
eszközeinek megismerése.  

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek: 
A 3. évfolyamon tanult közlekedési ismeretek felelevenítése 
(pl.: konstrukciós játékok, faépítő és lego) felhasználásával, 
közlekedési szituációk lejátszása. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Beszédértés, szaknyelv hasz-
nálat, szövegér-
tés,folyamatábrák, pikto-
gramok. 
Környezetismeret: 
Lakóhelyismeret,térkép-
ismeret, menetrendismeret. 
Etika: Közlekedési morál, 
udvariasság, kommunikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek: 
A kerékpár részei, működése, közlekedés biztonsági állapota, 
kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök.  
Közlekedés lakóövezetben és kerékpár úton. A kerékpárút 
közlekedési jelzéseinek megismerése. Jelzőtábla típusok – 
elsőbbséget jelző táblák, veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az 
úttest részei. Útburkolati jelek. Kerékpárosok és gyalogosok 
viszonya közösen használt területeken. 
3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben: 
Viselkedési szabályok a közösségi közlekedési környezetben. 
Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. Bal-
esetmentes, fegyelmezett, figyelmes viselkedési szabályok a 
helyben használt közlekedési járműveken. Kiránduláson, gya-
logtúrákon, a szabályok gyakorlati alkalmazása.  
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3.4. Közlekedési eszközök, környezet és egészségtudatos köz-
lekedés: 
A szárazföldi, vízi-és légi közlekedés eszközei.  
Egészségünk és a kerékpáros közlekedés közötti kapcsolat.  
Közlekedési környezetünk veszélyforrásai. A szabályok be 
nem tartásából fakadó veszélyek. 

 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelzőkészülék, alul és felül-
járó, útburkolati jel, közösségi (tömeg) közlekedés. Helyi és helyközi 
közlekedés. Forgalomtól elzárt terület. Kerékpározás irányjelzései, 
bekanyarodás, megállás, újraindulás. Biztonsági szabály. Udvariassági 
szabály, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelések.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Pályaorientáció, közösségi szerepek Órakeret: 
6 óra 

Előzetes tudás 

A szülők körében ellátott foglalkozások, szakmák ismerete. Baráti, 
iskolai és lakóhelyi rendezvényeken szerzett élmények és gyakorlati 
tapasztalatok. Néhány helyi szokás és helyi hagyomány ismerete. A 
megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyes foglalkozások és szakmák értékeinek felismertetése, azok 
megbecsülésére való nevelés.  
Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. Az ünnepekre való 
felkészülés, az ünneplés, az ünneplés utáni teendők végzésének termé-
szetes és megőrzendő szokásként való kezelése. Ismerkedés a tervezés, 
a szervezés, az irányítás, a vezetés feladataival, folyamatos kommuni-
káció, egyeztetés, esetleg átalakítás, ezen részek gyakoroltatása játékos 
és önálló, vagy csoportos formában.  
A feladatok megosztására és a részfeladatok egyre önállóbb végrehaj-
tására való szoktatás, a kockázati tényezők felismerése, mérlegelése, 
beépítése a lebonyolításba. A tapasztalatok (eredményesség és etikus 
magatartás) elemzése, értékelése, a hibák elismerése és megszívlelése, 
ezek kiküszöbölése a későbbiek folyamán.  
A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Tevékenységek/Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
4.1. A lakóhelyen, vagy az iskola közelében működő vállalkozás 
megismerése: 
Lehetőség szerint az üzem meglátogatása, ahol a szakemberek 
munkáját láthatják a tanulók. Előzetes megfigyelési szempontok 
adásával irányított megfigyelés és jegyzetelés végeztetése. A láto-
gatást követően a tapasztalatok megbeszélése és rögzítése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: 
Szövegalkotás, egy- 
szerű tipográfiai eszkö-
zök használata. 
 
Környezetismeret: 

4.2. Iskolai és osztályrendezvények: 
Iskolai és osztályrendezvények (pl.: Mikulás, Karácsony, Farsang, 
Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, 
játszódélután, nemzeti ünnepek, az iskola hagyományos ünnepei) 
előkészítése és lebonyolítása. Az ünneplés lebonyolításával kapcso-
latos tudnivalók. A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet, 
díszletek, jelmezek, stb.) előállítása, vagy beszerzése. Az átélt érzé-
sek megfogalmazása, a közös tapasztalatok megbeszélése és esetle-
ges rögzítése. 

Szokások, hagyomá- 
nyok, jeles napok, csa-
ládi és közösségi ünne-
pek. 
 
Etika: Hagyományok, 
szokások, ünnepek, 
élmények feldolgozása. 
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4.3. A közösségért végzett munka: 
A közösségi tér, közösséghez alakítása: tanterem dekoráció, faliúj-
ság készítése, zöldsarok kialakítása (dísznövények, akvárium). Az 
iskola esztétikus, harmonikus, külső és belső környezetének kialakí-
tásában való részvétel a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő-
en. 
A munka megszervezése, lebonyolítása és értékelése. 

 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnepek, nemzeti 
ünnepek, egyházi ünnepek, munkaszervezés, programszervezés, értéke-
lési szempontok. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

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 hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 
megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a ta-
pasztalatok megfogalmazása. 
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes 
használata. 
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszin-
tű alkalmazása. 
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 
Ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát. 
Legyen képes problémák megoldására tanári segítséggel. 

 
Továbbhaladás feltételei 
 
Iskolánk pedagógiai programjának koncepciója szerint technika, életvitel és gyakorlat tan-
tárgyból nincs buktatás. 
 
Ellenőrzés, értékelés 
 
A tanulók munkájának értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe:  

– a tanult ismeretek alkalmazása, 
– szakkifejezések használata, 
– a munkadarab vagy modell megfelel-e a funkciójának, 
– a munkadarab vagy modell kivitele, esztétikussága, 
– a műszaki rajzi feladatok szabványossága, 
– a munkahely rendje, a munkaszokások, 
– a tanulók aktivitása, figyelme, kreativitása, önértékelése. 

Az értékelésnek át kell szőnie az oktatási folyamat minden mozzanatát, sikerélményt biztosí-
tónak, személyiségfejlesztőnek kell lennie. 
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Taneszköz, tankönyv 
 
A helyi tanterv bevezető, általános részében leírt elvek szerint évente határozzák meg a mun-
kaközösségek. 
 
Legfontosabb olasz szavak és kifejezések jegyzéke: 
 
tagliare vágni 
cucire varrni 
incolare ragasztani 
colla ragasztó 
forbici olló 
misure per prevenire gli incidenti baleset megelőzési szabályok 
raccolta differenziata szelektív hulladékgyűjtés 
ambiente, inquinamento, riutilizzo dei 
materiali 

környezet, környezetszennyezés, 
újrahasznosítás 

materiali anyagok 
legno fa 
tessili szövetek, textilanyagok 
fili vari különféle fonalak 
lino len 
cotone pamut 
lana gyapjú 
seta selyem 
plastica műanyag 
metallo fém 
carta, cartone papír, karton 
foglio lap 
le parti della casa a ház részei 
mobili bútorok 
elettrodomestici  háztartási gépek 
attrezzi per disegnare e dipingere festéshez és rajzoláshoz használt eszközök 
pennello ecset 
matita ceruza 
pastelli zsírkréta 
tempera temperafesték 
pennarelli filctoll 
ingrandire nagyítani 
diminuire kicsinyíteni 
pacchi e pacchetti da regalo kis-és nagy ajándékcsomagok 
materiali per incartare csomagoló anyagok 
ago tű 
filo cérna, fonál 
tessili e fili textilek és fonalak 
vestiario, vestiti e stagioni ruhadarabok, az évszaknak megfelelő 

öltözködés 
nomi dei vestiti ruhadarabok nevei 
l’igenie, la cura della persona higiénia, testápolás 
sapone, dntfricio, spazzolino da denti szappan, fogkrém, fogkefe 
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fabricazione gyártás 
uso használat 
tessere e filare szőni és fonni 
telaio szövőszék, keret 
ricamo, punti di ricamo, tela hímzés, hímzésfajták, vászon 
attrezzi per tessere e per cucire szövéshez és varráshoz használt eszközök 
feste e tradizioni ünnepek és hagyományok 
natale, befana, pasqua, ferragosto, festa della 
donna, festa dei lavoratori, festa della 
mamma, compleanno 

a legfontosabb olasz családi és egyházi 
ünnepek, születésnap 

la famiglia, i membi della famiglia a család, a családtagok 
la casa, il giardino, l’orto, i parchi a ház, a kert,a veteményes kert, a parkok 
animali e piante in casa állatok és növények a házban 
simoglianza hasonlóság 
differenza különbség 
legno e attrezzi difalegnameria fa és famegmunkálási eszközök 
metlli e utensili fém és fémmegmunkálási eszközök 
martello kalapács 
chiodo szög 
tenaglie fogó 
viti csavarok 
cacciavite csavarhúzó 
comunicazione, circolazione kommunikáció, közlekedés 
semaforo, marciapiede közlekedési lámpa, járda 
segnali stradali közlekedési táblák 
strisce pednali zebra 
dare precedenza elsőbbségadás 
regole fondamentali alapvető szabályok 
aereo, autobus, treno, tram macchine, 
bicicletta, motorino 

repülő, autóbusz, vonat, villamos, autók, 
kerékpár, motor 

aeroporto, stazione, ferroviaria, fermata d’ 
autobus o tram 

reptér, vasútállomás, autóbusz és villamos 
megálló 

biglietto jegy 
autostrada autópálya 
zona a traffico limitato, zona pedonale csökkentett forgalmú terület, gyalogos 

közlekedésű terület 
edifici pubblici e la loro funzione középületek és szerepük 
municipio városháza 
ospedale, biblioteca, museo kórház, könyvtár, múzeum 
farmacia, medicine gyógyszertár, gyógyszerek 
comune, distretto, quartiere önkormányzat, kerület, megye 
mestieri attorno di noi mesterségek a környezetünkben 
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III. 
 

Tantárgyi tantervek az Olasz Programban részt vevő 
tanulók számára  

 
 

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,  
felső tagozat, 5–8. évfolyam 
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III.1 
Az olasz tantárgyi tantervek és a hagyományos oktatás keretében tanulók 

tantárgyi tanterveinek kapcsolata 
 
 
Az Újlaki Általános Iskola helyi tanterv 2.A fejezetének az alábbi pontjai az Olasz 
Programban részt vevő tanulókra is teljes egészében vonatkoznak, ezért itt nem kerülnek újból 
részletezésre: 
 
 2.A III.1 Magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyam) 
 2.A III.3 Matematika (5-8. évfolyam) 
 2.A III.4  Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek (5-8. évfolyam) 
 2.A III.5  Etika (5-8. évfolyam) 
 2.A III.6  Természetismeret (5-6. évfolyam) 
 2.A III.7  Biológia (7-8. évfolyam) 
 2.A III.8  Fizika (7-8. évfolyam) 
 2.A III.9  Kémia (7-8. évfolyam) 
 2.A III.10  Földrajz (7-8. évfolyam) 
 2.A III.12  Ének-zene (5-8. évfolyam) 
 2.A III.15  Testnevelés (5-8. évfolyam) 
 2.A III.17  Osztályfőnöki (5-8. évfolyam) 
 
 
 
Megjegyzés: 
 
Az Olasz helyi tanterv szerint haladó gyerekek matematika tantárgyból alap szintű oktatásban 
részesülnek.  
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III.2 
OLASZ NYELV ÉS KULTÚRA 5-8. ÉVFOLYAM  

 
 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Heti óraszám 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 
Éves óraszám 144 óra 144 óra 144 óra 144 óra 
 
Az olasz program sajátosságai: 
Speciális helyzetünkből adódóan az olasz nyelv és kultúra tantárgy oktatása során több köve-
telménynek is eleget kell tennünk. Egyrészt az olasz anyanyelvű gyermekeknél az anyanyelvi 
kulcskompetencia, másfelől a magyar anyanyelvű gyerekeknél az idegennyelvi kompetencia 
fejlesztésében játszik döntő szerepet ez a tantárgy. Feladatainkat is e kettős cél határozza meg. 
Felső tagozaton is folytatjuk az alsó tagozaton elkezdett munkát, a nyelvelsajátítás folyamatá-
nak támogatását, fejlesztését és esetenkénti korrigálását, valamint az olasz nyelvi és az iro-
dalmi kultúra befogadásának, megismerésének fejlesztését. Éppen ezért a táblázatokban meg-
jelenő tematikai egységek/fejlesztési célok a valóságban nem különíthetők el egymástól. A 
feltüntetett órakeret irányadó jellegű, a tanítás-tanulás folyamata komplex, minden esetben 
valamennyi témakör megjelenik a tanóra során.  
Az „Olasz nyelvi kultúra, nyelvi ismeretek” tematikai egységben a nyelvelsajátítás támogatá-
sához szükséges konkrét tartalmak külön oszlopban „Tematikus/kulturális környezet” címszó 
alatt kaptak helyet. Az írásbeli és szóbeli kommunikáció különböző formáinak gyakorlásához 
ajánlott témakörök a tanterv végén láthatók. 
Az informatika műveltségi terület egyes tematikai egységei az olasz nyelv és kultúra tan-
tárgyban integráltan találhatók meg. Az informatikai eszközök használata, alkalmazói ismere-
tek elsajátíttatása mindig az aktuális tananyag bevonásával történik a tanév során folyamato-
san. 
 
Célok, feladatok: 
Az 5–8. évfolyamon az olasz nyelv és kultúra tantárgy oktatásának alapvető célja és feladata 
az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfej-
lesztése, az olvasás iránti igény fejlesztése; a kommunikációs helyzetnek megfelelő beszéd, 
fogalmazás; a helyesírási készség továbbfejlesztése. 
A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat az olasz nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az 
egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak továbbfejlesztése, gyakoroltatása. 
Az olasz nyelvi nevelés területén kiemelt feladat – a diákok meglévő gyakorlati nyelvi tudásá-
ra építve, a nyelvet használó nézőpontjából kiindulva – az olasz nyelvnek, mint működő, vál-
tozó rendszernek a megtapasztalása, megfigyeltetése. 
Fontos, hogy a tanulók az olasz nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak kereté-
ben szerzett ismereteikre. 
Az olasz nyelv és kultúra tantárgy tanításának további fontos célja, hogy a tanulók olyan önál-
ló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben is képesek életkoruknak, is-
mereteiknek megfelelő, önálló ítéletalkotásra. A családi élettel kapcsolatban a harmonikus 
együttélést, az egymás iránt felelősséggel tartozó magatartást tekintsék követendőnek. Fontos 
szerepet kap az olasz nyelv és kultúra kerettantervben a környezet és médiatudatos magatar-
tás, kitüntetett szerepet kapnak az olasz irodalmi alkotások. Ezek feldolgozása révén ismerik 
meg a tanulók az olasz nép szellemi és kulturális értékeit, a nyelvismeret előnyeit. 
Az 1–4. évfolyamokon már megismert témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, 
lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek más nézőpontból dolgozzuk fel, 
és így ezek az ismeretek bővüljenek, mélyüljenek. Ezek feldolgozásával fejlesztjük 
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valamennyi kompetenciaterületet, valósítjuk meg fejlesztési céljainkat. 
 
 

5-6. évfolyam 
 

A tantárgy tanításának elsődleges célja a tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési 
kompetenciának fejlesztése az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevéte-
lével; a nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése, a 
sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák meg-
alapozásának a folytatása.  
Az 5. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is meg tudnak 
ismerni. 
Ennek megfelelően az 5. évfolyamon számos képességterületen kell megfelelő szintet elérni. 
Az 5. évfolyamon a tanuló olasz nyelvi beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció 
szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszóla-
lásaiban az olaszórán és azon kívül is alkalmazkodjék a beszélőhöz, a témához és a beszéd-
helyzethez. Olvasáskor legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit, és tudjon né-
hány mondatos véleményt megfogalmazni szóban és írásban az olvasottakról. Legyen képes 
rövidebb szövegek alkotására, személyes élmények megfogalmazására. 
Jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására, különböző témájú, műfajú szövegek 
megértésére, megfogalmazására. Szükséges, hogy a tanuló képes legyen az információkereső, 
értelmező olvasásra, továbbá a rövid tartalommondásra. A tanuló ebben a szakaszban megfi-
gyeli a költői nyelv néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezet némely jellemző-
jét, a téma változatait, továbbá a tantervben számára előírt fogalmakat. 
Fontos cél, hogy a tanulóknak szélesedjenek az ismeretei az olasz nép történelméről, irodal-
máról, hagyományairól, kultúrájáról. 
A tanuló megismerkedik a tetszésnyilvánítás nyelvi formáival, megérti a különböző kultúrák, 
népek tiszteletben tartásának fontosságát. 
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5. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 30 
Olvasás, az írott szöveg megértése 18 
Írás, szövegalkotás 23 
A tanulási képesség fejlesztése folyamatos 
Olasz nyelvi kultúra, nyelvi ismeretek 55 
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 15 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és történeti érzék fejlesztése folyamatos 
Könyvtári informatika 3 
Az informatikai eszközök használata folyamatos 
Alkalmazói ismeretek folyamatos 

Összesen: 144 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Órakeret 
30 óra 

Előzetes tudás 

Olasz nyelvi szóbeli kommunikáció és megértés mindennapi kommuni-
kációs helyzetekben. 
Érthető beszéd az olasz nyelvi alapvető szókincs felhasználásával. 
Alapfokú szóbeli szövegalkotási készség megléte, rövid szöveg, beszéd 
alkotása. 
Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és al-
kalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszédértés fejlesztése dramatikus játékkal, szövegmondással. 
Különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs célt 
közvetítő olasz nyelvi beszéd fejlesztése. 
Kifejező kommunikáció kialakítása. Megfelelő szókincs alkalmaztatása 
személyes beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Beszédértés dramatizációs, szitu-
ációs gyakorlatokkal. 
Különböző hallott olasz nyelvi 
szövegek, információk, a beszéd-
partner közlésének megértése, 
azokra történő reagálás. ( pl. nya-
ralás ) 
 
Egyszerű szöveg rövid szóbeli 
összefoglalása, azzal kapcsolatos 
saját vélemény megfogalmazása. 
 
Alkalmazkodás a beszédhelyzet-
hez, a kommunikációs célhoz. 
 
A közlési szándéknak megfelelő 
szókincs, kiejtés, hangsúly (tem-

A tanuló 
 megért hallott olasz nyelvi 

szövegeket; 
 képes szóbeli összefoglalásra, 

saját vélemény megfogalma-
zására; 

 tud alkalmazkodni különböző 
kommunikációs helyzetekhez; 

 rendelkezik az ezekhez szük-
séges, folyamatosan bővülő 
olasz nyelvi szókinccsel; 

 szívesen vesz részt szerepjá-
tékokban, dramatizációs gya-
korlatokban; 

 nyelvileg alkalmazkodik a 
kommunikációban részt vevő 

Ének-zene: modern 
dalok és népdalok. 
 
Országismeret: köz-
mondások, szokások, 
ünnepek. 
 
Etika: önismeret, a 
személyes kapcsolatok 
jelentősége, illem. 
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pó, hangerő stb.) alkalmazása  
 
Különböző, a kommunikációs 
célnak megfelelő beszédhelyzetek 
létrehozása szerepjátékkal, drá-
mapedagógiai gyakorlatokkal (pl 
.házibuli megszervezése ). 
Aktív részvétel különféle kom-
munikációs helyzetekben. 
Képek, illusztrációk segítségével 
rövid szövegek előadása, drama-
tizálása (pl. egészséges étkezés, 
utazás különböző járművekkel). 
 
Mindennapi kommunikációs szi-
tuációk különféle helyzetekben 
történő gyakorlása: kapcsolatfel-
vétel, kapcsolatzárás, kérdés, ké-
rés, beszélgetés (pl. a postán, a 
szupermarketben). 
Férfiak és nők, felnőttek és gyer-
mekek kommunikációjának kü-
lönbözőségei, kommunikációs 
(illem-) szabályok (férfiak és nők, 
felnőttek és gyermekek, gyerme-
kek és gyermekek) között. Tege-
zés  magázás. 
Tanult szövegek szöveghű és 
kifejező tolmácsolása. 

személyekhez. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, kommunikációs folyamat, 
zenei eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 

Alapszintű olasz nyelvű hangos és néma olvasás. Egyszerű olasz szöve-
gek értése, feldolgozása, meghatározott információ kikeresése. 
A tanult, különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megérté-
se. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora szerint 
elvárható értelmezése és értékelése, irányított tartalommondás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Olasz nyelvű köznapi és irodalmi szövegek feldolgozásának gyakorolta-
tása. 
A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, 
egyszerűbb ábrák, táblázatok, jelek értelmezése. 
 Az olasz nyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai iránti érdeklődés 
felkeltése, művészeti alkotásokkal való megismertetése. 
Az olvasási, szövegértési hibák felismertetése, javíttatása. 
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Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Különféle típusú szövegek néma 
és hangos olvasása (pl. nyaralás 
Olaszországban, kedvenc recep-
tem). 
 
Olvasási, szövegértési készség 
fejlesztése különböző témájú és 
típusú nyomtatott és elektronikus 
szövegeken (pl. szabályzatok ér-
telmezése). 
 
Tájékozódás, információkeresés 
(betűrend, tartalomjegyzék 
használatával) a különféle 
dokumentumtípusokban (könyv, 
folyóirat), a korosztálynak szóló 
kézikönyvekben (szótár, képes 
lexikon), ismeretterjesztő 
forrásokban. 
 
Információkikeresés olasz 
köznyelvi és irodalmi szövegből. 
Különböző (irodalmi, köznapi, ) 
szövegek alapján a szókincs 
fejlesztése. 
 
Írott szöveggel kapcsolatos tevé-
kenységek végzése (illusztráció 
készítése, képek sorba rendezése, 
szöveg – kép párosítása). 
A szöveg mondanivalójának saját 
szavakkal történő tömör megfo-
galmazása. 
A szöveg szereplőinek bemutatá-
sa. A szöveg és a kép összefüggé-
seinek feltárása, értelmezése. 

A tanuló 
 képes érthető, tagolt, kifejező 

hangos és értő néma olvasás-
ra; 

 tud tájékozódni szóban és 
írásban, meg tudja szerezni a 
megfelelő információt külön-
féle forrásokból; 

 saját szavaival képes szöveg 
értelmezésére, szereplők be-
mutatására és egyéb össze-
függések felfedezésére. 

Vizuális kultúra: szö-
veg és kép összefüggé-
seinek feltárása. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: könyvtárhasz-
nálat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szöveg, kép, illusztráció, betűrend, tartalomjegyzék, könyvtár, szótár, 
lexikon. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése hétköznapi témákban, 
olasz nyelven íródott, egyszerű szövegek másolásával, alkotásával. 
Egyszerű olasz nyelvű szöveg feldolgozása kérdések alapján. 
Szavak, szószerkezetek, köznapi kifejezések fordítása. 
A szövegalkotás műveleteinek ismerete: témaválasztás, cím, szógyűj-
tés, a szöveg tagolása bekezdésekre. 
Az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével 
és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű olasz nyelvű nyomtatvány, képeslap, levél írásának megtaní-
tása. A tanult olasz nyelvű szövegek kiegészítésére, önálló szövegalko-
tásra, vázlatkészítésre való felkészítés. Az ismert fogalmazási műfajok-
ban változatos, kreatív szövegek alkotásának megalapozása. 
Élmények, események leírása különböző közlésfajták alkalmazásával. 
Az alapvető nyelvhelyességi hibák felismerésének fejlesztése. 
A legalapvetőbb szövegtípusok és műfajok megismertetése. 
Rövidebb mondatok, szövegek fordítása szótár segítségével. 
Néhány digitális szövegtípus használatának gyakorlása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Olasz nyelvű írott és nyomtatott 
szöveg megértése és alkotása, 
vázlatkészítés. Személyes élmé-
nyek megfogalmazása különböző 
szövegtípusokban: mese, elbeszé-
lés, leírás, jellemzés, levél, párbe-
szédes formák. (pl. vendégségben 
rokonoknál, sportesemény leírá-
sa). 
Rövidebb olasz nyelvű mondatok, 
szövegek fordítása önállóan 
és/vagy szótár segítségével. 
Az írásmunka üzenetének, céljá-
nak megfelelő olasz nyelvi szó-
kincs használata (pl. levél bará-
tomnak). 
Anyaggyűjtés különféle nyomta-
tott és elektronikus forrásokból az 
írott mű elkészítéséhez. 
Egyszerű olasz nyelvű nyomtat-
vány, képeslap, levél írása, tanult 
olasz nyelvű szövegek kiegészíté-
se, önálló szövegalkotásra való 
törekvés, vázlatkészítés. 
A szövegalkotás során törekvés 
az alapvető nyelvhelyességi hibák 
elkerülésére.  

A tanuló 
 tud egyszerű vázlatot készíte-

ni olasz nyelven; 
 személyes élményeit, benyo-

másait meg tudja fogalmazni 
egyszerű, összefüggő monda-
tokkal; 

 ismeri a fordítás technikáját, 
képes azt alkalmazni; 

 képes egyszerű olasz nyelvű 
üzenetek, szövegek megfo-
galmazására, az alapvető 
nyelvhelyességi hibák elkerü-
lésére. 

Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: történet-
mondás. 
 
Vizuális kultúra: a 
szöveg képe. 
 
Informatika: internetes 
források adatainak 
megkeresése. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: vázlatírás, kü-
lönböző típusú szöve-
gek írása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, nyomtatvány, 
képeslap, SMS, e-mail. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az alapműveltség elsajátításához szükséges tanulási technikák, eljárá-
sok ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kulturált és hatékony könyvtár- és internethasználat megalapozása. 
Az alapműveltség elsajátításához, a hatékony tanuláshoz szükséges 
technikák megismertetése. 
A tanulást segítő eljárások megismerése, használatuk gyakorlása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyszerű tanulási módok, straté-
giák. 
Szituációs gyakorlatokkal kombi-
nált (koncentrációs) memória-
gyakorlatok, szövegtanulási tech-
nikák. 
 
Asszociációs nyelvi játékok, 
dramatizált gyakorlatok a szóbeli 
kifejezőkészség, a szöveges em-
lékezet fejlesztésére. 
 
Vázlatkészítés önállóan, tanulás, 
összefoglalás vázlat segítségével. 
 
Kooperatív technikák alkalmazá-
sa (páros, csoportmunka) tanári 
irányítással (pl. élelmiszerbolt-
ban, utazás vonaton). 
 
Audiovizuális eszközök használa-
tának kiszélesítése (pl. autentikus 
hanganyag hallgatása). 
Megalapozott ismeretek a könyv-
tár működéséről. 

A tanuló 
 ismer és alkalmaz néhány 

praktikus – személyiségéhez 
illeszkedő – tanulási módot, 
stratégiát a különböző tanulási 
feladatok teljesítése érdekben; 

 érdeklődik az olasz nyelv 
tanulása iránt, saját érdeklő-
désének megfelelően infor-
mációt keres; 

 szöveghűen felidéz olasz nép-
költészeti/szépirodalmi alko-
tásokat (mondóka, vers, ének, 
mese, történetrészlet, legen-
da). 

Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: információ-
szerzés. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: vázlatkészítés, 
könyvtár, szótárak, 
kooperatív technikák. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információ, könyvtár, tanulás, vázlat. Internet, szótár, folyóirat. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olasz nyelvi kultúra, nyelvi ismeretek Órakeret: 
55 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló képes az olasz nyelvi mintakövetésre. Rendelkezik az olasz 
nyelv alapfokú nyelvtani, helyesírási és lexikai ismereteivel (szófajok, 
mondatfajták). 
Önállóan képes feladatvégzésre, információszerzésre és –felhasználásra, 
önellenőrzésre. 
Megalapozott az olasz nyelv tudatos használata. Képes rövid olasz 
nyelvű szövegek alkotására. 
Ismert közmondások, szólások jelentését tudja értelmezni. 
Tisztában van a magyartól eltérő hangok képzésével, kiejtésével, írásá-
val. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló helyesírási szabályok alkalmaztatása az 
írott kommunikációban. A gyakran előforduló egyszerű alaktani és 
mondattani szerkezetek önálló használatának elősegítése. A szófajok-
hoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, 
normák gyakoroltatása, a helyesírás fejlesztése. 
Az olasz nyelvi szókincs folyamatos bővítése. Annak megtapasztaltatá-
sa, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, más-más szavakkal 
is ki lehet fejezni. 

Tevékenységek/ 
ismeretek 

Tematikus/kulturális 
környezet Követelmények Kapcsolódási  

pontok 
Az alapvető helyesírási 
szabályok gyakorolta-
tása és tudatosítása az 
olasz nyelvben. 
Törekvés a mindennapi 
írásbeli megnyilatkozá-
sokban az igényes he-
lyesírásra és a hibák 
önálló javítására (pl. 
család, iskola, évszak-
ok). 
 
Az állandósult szókap-
csolatok, szólások, 
közmondások jelentése, 
szövegbeli használatuk 
és szerepük (pl. postán, 
üzletben, ünnepek, ha-
gyományok). 
 
Pronomi personali 
soggetto / a személyes 
névmások 
Presente dei verbi 
regolari della 
1°coniugazione ( - are ) 
Szabályos I ragozású 
igék , - are végződés 
Presente del verbo 
chiamarsi 
Jelen idejű ragozás – 
engem hívnak 
Presente del verbo 
essere ed avere 
A segédigék, avere, 
essere jelen idejű rago-
zása 
Nomi comuni e propri 
Tulajdonnevek és köz-
nevek 

La presentazione 
personale 
Bemutatkozás 
Il tempo libero 
Szabadidő 
La nuova scuola: 
l’orario 
Az új iskola: az 
órarend 
La nuova scuola: gli 
ambienti 
Az iskola: a termek 
Le aspettative dei 
ragazzi dell’anno 
scolastico 
Az elvárások az 
iskolában 
Caratteri e personalitá 
dei compagni di classe 
Az osztálytársak 
személyiségi vonásai 
Il tragitto da casa a 
scuola 
Út az otthontól az 
iskoláig 
Le informazioni 
stradali 
Az útjelző táblák 
Le nuove conoscenze e 
e i complimenti 
reciproci 
Ismerkedés és kölcsö-
nös dícséretek 
Le azioni del mattino 
A reggeli tevékenysé-
gek 
Scuse per non fare 
qualcosa 
Kifogások keresése 
Regole e istruzioni 

A tanuló tudjon: 
- presentarsi e 
presentare 

- bemutatni és 
bemutatkozni 

- porre domande sulle 
generalitá 

- megfogalmazni álta-
lános kérdéseket 

- conversare sulle 
materie scolastiche 

- beszélni az iskolai 
tananyagról 

- comprendere e fare 
interviste sulla scuola 

- értse és tudjon riportot 
készíteni az iskoláról 

- comporre un breve 
testo con gli appunti 
dell’intervista 

- megfogalmazni egy 
rövid szöveget az in-
terjú alapján 

- descrivere i propri 
compagni 

- jellemezni az osztály-
társakat 

- comporre brevi 
messaggi scritti 

- rövid írásbeli üzene-
teket készíteni 

- descrivere il tragitto 
dalla casa a scuola 

- leírni a háztól az isko-
láig tartó útvonalat 

- chiedere e dare 
informazioni stradali 
in forma informale e 
formale 

- adni és kérni az uta-

Minden tantárgy: 
a tantárgyra jel-
lemző fogalmak, 
tulajdonnevek, 
földrajzi nevek 
helyesírása. 
 
 
Országismeret: 
szólások, köz-
mondások. 
 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: az em-
ber hangképző 
szervei, szófajok, 
szófajtani ismere-
tek. 
 
Földrajz: nemzeti 
parkok és környe-
zetvédelem 
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Il genere dei nomi 
A főnevek nemei 
Gli articoli 
determinativi 
A határozott névelők 
Aggettivi qualificativi 
Melléknevek 
Numeri cardinali e 
ordinari da 20 in poi 
Tő és sorszámnevek 20 
felett 
Articoli indeterminativi 
Határozatlan névelők 
Presente dei verbi 
regolari della 2° e della 
3° coniugazione  - ere, 
- ire 
Szabályos II és III ra-
gozású, - ere, ire vég-
ződésű igék 
Il passato prossimo dei 
verbi regolari 
A szabályos igék köz-
elmúltja 
L’uso dell’aggettivo 
bello e degli aggettivi 
qualificativi questo, 
quello 
A bello, questo, quello 
névmások használata 
Presente dei verbi 
riflessivi 
A visszaható igék ra-
gozása 
Presente dei verbi 
irregolari 
A rendhagyó igék jelen 
ideje 
La doppia negazione 
A kettős tagadás 
L’infinito 
A főnévi igenév 
L’imperativo informale 
affermativo e negativo 
A tegeződő felszólítás 
és tiltás 
Presente dei verbi 
modali dovere e potere 
A dovere, potere igék 
jelen ideje 

Szabályok és előírások 
La stanza 
A szoba 
Le stagioni delle varie 
parti del mondo 
A világ különböző ré-
szeinek évszakai 
Localitá turistiche 
italiane 
Olasz turista célpontok 
Orientarsi tra le storie 
A mesék világa 
Vizi e virtú nelle favole 
Rossz és jó tulajdonsá-
gok a mesékben 
Espressioni per la 
narrazione delle favole 
A mesélés kifejezései 
Organizzare una festa 
Egy buli megszervezé-
se 
Organizzare una visita 
al museo 
Egy múzeumi látogatás 
megszervezése 
Venezia e il carnevale 
Velence és a Karnevál 
 

zással kapcsolatos in-
formációkat tegeződő 
és magázó formában 

- iniziare e sostenere 
una conversazione 

- kezdeményezni és 
folytatni egy beszél-
getést 

- fare complimenti 
- dícsérni 
- descrivere le azioni 
quotidiane 

- leírni mindennapi 
eseményeket 

- raccontare cosa si fa 
al mattino 

- elmesélni a reggeli 
teendőket 

- ordinare di fare 
qualcosa e 
giustificarsi per non 
fare qualcosa 

- cselekvésre felszólíta-
ni és kifogást találni 

- comprendere e 
formulare divieti 

- megérteni és megfo-
galmazni tiltásokat 

- descrivere una stanza 
- leírni egy szobát 
- riassumere testi 
narrativi, comporre 
poesie 

- összefoglalni szöve-
geket, verset írni 

- raccontare esperienze 
personali al passato 

- személyes tapasztala-
tokat elmesélni múlt 
időben 

- descrivere localitá 
turistiche, paesaggi 

- leírni turista látvá-
nyosságokat, tájakat 

- narrare storie, 
raccontare contenuti 
di libri 

- elmesélni történeteket, 
könyvek tartalmát le-
írni 
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Futuro dei verbi 
regolari 
Szabályos igék jövő 
ideje 
Futoro dei verbi 
irregolari 
Szabálytalan igék jövő 
ideje 
Futuro del essere e 
avere 
Az avere és essere jövő 
ideje 
Le preposizioni di 
luogo 
Az elöljárószók  
Locuzioni di tempo 
determinato 
Idő kifejezésére alkal-
mas szókapcsolatok 
Passato prossimo dei 
verbi riflessivi 
A visszaható igék köz-
elmúltja 
Passato remoto dei 
verbi regolari 
A szabályos igék rég-
múltja 
Imperfetto dei verbi 
regolari 
A szabályos igék fo-
lyamatos múltja 
Imperfetto di essere e 
avere 
Az essere és avere fo-
lyamatos múltja 
Imperativo informale 
singolare e plurale 
affermativo e negativo 
A tegeződő felszólító 
mód egyes és Többes 
száma és a tiltás 

- scrivere biglietti 
d’invito 

- meghívót írni 
- raccontare favole, 
esplicitare la morale 
di una favola 

- mesélni, a mese tanul-
ságát levonni 

- conoscere e usare con 
sicurezza i modi di 
dire e i proverbi 

- tudja, és magabizto-
san használja a köz-
napi életből ismert 
szólásokat, közmon-
dásokat; 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

alapszófaj (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, főnévi igenév, 
elöljárószó), rokon- és ellentétes jelentés, állandósult szókapcsolat, 
közmondás, szólás. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló biztonságosan olvas olasz nyelvű szövegeket. 
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva ismeri az olasz nemzeti kul-
túra hagyományait. 
Ismer olaszországi népköltészeti, műköltészeti alkotásokat. 
Ismer néhány klasszikus olasz népmesét és műmesét, valamint népdal-
ok szövegét és dallamát. 
Van ismerete a családdal, tájjal, természettel, szülőfölddel kapcsolatos, 
tanult irodalmi művekről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olaszországi irodalmi alkotások körének bővítése. 
Az olvasás iránti igény elmélyítése. 
Az olasz irodalmi művekben megjelenő értékek, problémák, kérdések 
iránti érdeklődés felkeltése. 
Rövid terjedelmű epikai (mondák, mesék, legendák, elbeszélések) és 
lírai (vers, dal) művek önálló olvasása, összefoglalása, a szereplők jel-
lemzése. 
Olasz nyelvű történetrészletek, legendák, mondák dramatizálásának 
fejlesztése. Ezek megismerése révén a nemzeti hagyományok, kultúra 
fontosságának és jelentőségének felismerése, a nemzetiségi öntudat 
fejlesztése. 
Lírai alkotások elemzésének megalapozása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Rövid olasz nyelvű nép–és mű-
mese olvasása és dramatizált elő-
adása.  
A mesék típusa, műfaji sajátossá-
gai. 
Olasz meseírók. 
 
Rövid terjedelmű epikai (mondák, 
mesék, legendák, elbeszélések) és 
lírai (vers, dal) művek önálló ol-
vasása, tartalom összefoglalása, 
szereplők jellemzése. 
 
A népszokásokhoz, ünnepekhez, 
hagyományokhoz kapcsolódó 
történetek (pl. karácsonyi mesék 
húsvét, Nagyboldogasszony ünne-
pe). 
 
A tananyagba beemelt olvasmá-
nyok részleteinek közös olvasása 
(is), az értelmes és pontos, tiszta, 
tagolt, megfelelő ritmusú felolva-
sás gyakorlása. 
Bianca Pitzorno: La casa 
sull’albero, Parlare a vanvera 
Italo Calvino: Il principe che 

A tanuló: 
 tud mesét kifejezően olvasni 

és dramatizálni; 
 különbséget tesz mese és va-

lóság között; 
 tud tanári segítséggel rövid, 

egyszerű tartalmi, szerkezeti 
elemzéseket készíteni; 

 az osztállyal kooperálva tud 
személyeket jellemezni, és 
ennek kapcsán saját önisme-
retét fejleszti; 

 részt vesz a családi élettel 
kapcsolatos beszélgetésekben 
(családi kapcsolatok, szere-
pek, munkamegosztás); 

 tud érthetően, tagoltan, meg-
felelő ritmusban szöveget fel-
olvasni; 

 tud történetet mondani, elját-
szani; 

 kifejezően tud verset olvasni, 
szavalni; 

 egyszerű szavakkal beszél az 
irodalmi művekben megjele-
nített érzelmekről, gondola-

Ének-zene: népdalok. 
 
Vizuális kultúra: Ref-
lektálás irodalmi, ze-
nei, filmes élmények-
re. A témához kapcso-
lódó rajzfilmek, filmek 
megtekintése. 
Ünnepek motívumai. 
 
Országismeret: helyi 
legendák, 
népszokások, 
hagyományok. 
 
Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: ünnepek, 
hagyományok. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: Magyar iro-
dalmi alkotások, elbe-
szélés, ifjúsági regény. 
Rím, ritmus, hangsúly. 
 
Etika: önbecsülés, 
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sposó una rana, Il contadino 
astrologo 
 
A megismert művek feldolgozása 
kapcsán: a jellemzés tartalmi és 
formai követelményei, az elbeszé-
lés, a leírás sajátosságai, az egy-
szerűbb párbeszédes formák. 

tokról; 
 a különféle irodalmi művek-

ben olvasottakat önállóan 
visszaadja elbeszélő formá-
ban, leírásban, jellemzésben. 

közösséghez tartozás, 
pozitív/negatív emberi 
tulajdonságok. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dal, mese, ritmus, rím, cselekmény, helyszín, ismétlés, párhuzam, ellen-
tét, elbeszélés, regény; történetmondás, hangsúly, beszélő, elbeszélő, 
legenda, hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, népmese, 
regény, ifjúsági regény, jellemzés, leírás, párbeszéd, refrén, tartalom, 
forma. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és  

történeti érzék fejlesztése 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Erkölcsi, esztétikai kategóriák ismerete, véleményalkotás egyszerű szi-
tuációban vagy korosztálynak megfelelő olasz szépirodalmi mű-
vek/részletek alapján. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kulturált önkifejezés, önálló gondolkodás, véleményalkotás fejleszté-
se. A sajáttól eltérő, más vélemény felismerése és elfogadtatása. A 
konfliktuskezelés technikáinak megismerése és az önálló ismeretszerzés 
igényének kialakítása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Rövid, néhány mondatos véle-
mény megfogalmazása hétköz-
napi helyzetek és olvasmányél-
mények alapján. 
 
Az olasz irodalmi alkotásokban 
megismert erkölcsi és esztétikai 
értékek hatásának felismerése 
mindennapi helyzetekben. 
 
Új érzelmi tartalmak megértése 
különböző művészeti alkotáso-
kon keresztül (film, színház, 
zene). 
 
Mások véleményének megértése, 
elfogadása, vélemények összeve-
tése, önálló értékítélet megfo-
galmazása. 
Mindennapi konfliktusok átélése 
irodalmi, zenei, képzőművészeti 
alkotásokban (pl.  

A tanuló 
 megérti a történetek tanulsá-

gait, képes önálló vélemény 
megfogalmazására; 

 elfogadja az övétől eltérő 
véleményeket; 

 képes kulturáltan önálló ér-
tékítélet megfogalmazására; 

 zenei, irodalmi, képzőművé-
szeti élmények átélése során 
fejleszti problémaérzékeny-
ségét. 

Etika: értékrend 
alakulása, értékítélet, 
önismeret; viselkedési 
normák. 
 
Vizuális kultúra: 
képzőművészeti 
alkotások. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi 
művek erkölcsi 
tanulságai. 
 
Országismeret: olasz 
szerzők műveinek 
tanulságai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulság, vélemény, konfliktus. önismeret, viselkedési norma, értékíté-
let, képzőművészet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Könyvtári informatika Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 
jellemzőinek ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és 
etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai 
könyvtár eszköztárának készségszintű használata 
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állomány-
szerkezetében. 
Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 
használata a könyvtári terek funkciói és a könyvtári 
abc ismeretében. 
Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban.  

Minden tantárgy keretében:  
Csoportos könyvtárlátogatás, könyvtári 
óra. 
A egyéni tevékenységhez, tervekhez 
kapcsolódó szöveges, képi, hang alapú 
információk célzott keresése adott témá-
hoz nyomtatott és elektronikus források-
ban, médiatárban, múzeumokban. 
Ismerethordozók használata (pl. zseb-
könyvek, szakkönyvek, ismeretterjesztő 
könyvek, lexikonok, feladatgyűjtemé-
nyek, táblázatok, képletgyűjtemények). 
Ismeretek rendszerezése. 
A forrásfelhasználás jelölése. 
 
Magyar nyelv és irodalom: az önálló 
feladatvégzés egyes lépéseinek elkülöní-
tése és gyakorlása (könyvtárlátogatás, 
könyvkölcsönzés, gyermeklexikon). 
Írás, szövegalkotás. Rövidebb beszámo-
lók anyagának összegyűjtése, rendezése 
különböző nyomtatott (lexikonok, kézi-
könyvek) és elektronikus forrásokból. 
Ismerkedés különböző információhordo-
zók természetével, kommunikációs funk-
cióival és kultúrájával. 
 

Könyvtári szolgáltatások 
A hagyományos és új információs eszközökön ala-
puló könyvtári szolgáltatások megismerése. 
A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 
A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 
Katalógusrekord (–cédula) adatainak értelmezése. 
Információkeresés 
Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos 
állományában a feliratok és a raktári jelzet segítsé-
gével. 
Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel.  
Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
Hagyományos és nem hagyományos dokumentu-
mok formai, tartalmi, használati jellemzőinek meg-
állapítása; csoportosításuk. 
A korosztálynak készült tájékoztató források, se-
gédkönyvek biztos használata.  
Forráskiválasztás 
A megadott problémának megfelelő nyomtatott és 
elektronikus források irányított kiválasztása.  
A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő 
információgyűjtést igénylő feladatok. 
Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megérté-
se. 
Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 
A felhasznált források önálló azonosítása a doku-
mentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, 
év) megnevezésével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 
kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai esz-
közök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A számítógép-
pel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. Víruskereső progra-
mok használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott informatikai környezet tudatos használata 
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területe-
ivel. 
Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 
Az alkalmazási területek összegyűjtése csoportmunká-
ban. 

Természetismeret: a számítógépek 
szerepe az időjárás-előrejelzésben; 
számítógépes modellek alkalmazása; 
mérések és vezérlések a számítógép-
pel. 
Az egyes életszakaszokra jellemző 
testarányok és méretek; az érzék-
szervek védelmét biztosító szabá-
lyok. A környezeti állapot és az em-
ber egészsége közötti kapcsolat. 
 
Testnevelés és sport: az irodai és a 
számítógép előtt végzett munkához 
gyakorlatok. 
Természetismeret; matemati-
ka;magyar nyelv és irodalom: a szá-
mítógéppel segített tanulás módsze-
reinek alkalmazása során a fájl- és 
mappaműveletek alkalmazása, mér-
tékegységek, számrendszerek. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásá-
nak megismertetése 
Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 
számítógépes munkakörnyezet megismerése. 
A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű moz-
gásgyakorlatok végzése. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 
Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközke-
zelés. 
Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, máso-
lás, mozgatás, törlés, átnevezés. 
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, má-
solás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, ke-
resés. 
Állományok típusai. 
Számítástechnikai mértékegységek.  

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás 
A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendel-
tetésszerű használata. 
Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és kijelent-
kezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. 
A gépterem házirendjének megismerése, betartása. 

Víruskereső programok használata 
Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, 
háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, mappa-
művelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Alkalmazói ismeretek Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 
Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek vég-
rehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítá-
sa, formázása, mentése 
Rajzok készítése. 
Műveletek rajzrészletekkel.  
Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. 
A vágólap használata. 

Történelem, társadalmi és állampol-
gári ismeretek: rajz készítése törté-
nelmi vagy társadalmi témáról, pl. 
címer, családfa, egyszerű alaprajzok 
készítése. 
 

Történelem, társadalmi és állampol-
gári ismeretek; magyar nyelv és iro-
dalom: nyomtatott és elektronikus 
formájú irodalmi, ismeretterjesztő, 
publicisztikai szövegek olvasása és 
megértése; a szövegelemzés; az in-
formációs-kommunikációs társada-
lom műfajainak megfelelő olvasási 
szokások gyakorlása, az ezekhez 
kapcsolódó tipikus hibák és veszé-
lyek felismerése, kiküszöbölése; 
alapvető nyelvhelyességi, helyesírási 
ismeretek alkalmazása; rövidebb 
beszámolók anyagának összegyűjté-
se, rendezése különböző nyomtatott 
és elektronikus forrásokból. 
 
Természetismeret: természettudomá-
nyi témájú ismeretterjesztő források 
tanári segítséggel történő keresése, 
követése, értelmezése, az ismeret-
szerzés eredményeinek bemutatása; 
vázlatrajz készítése a lakóhelyről és 
környékéről. 
Prezentációk készítése önállóan és 
csoportmunkában. 

Szövegműveletek végrehajtása 
Állomány mentése.  
Szöveges állomány megnyitása. 
Szöveg javítása. 
Karakterformázás. 
Bekezdésformázás. 
Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 
Helyesírás ellenőrzése. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapele-
mekből 
Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumen-
tumban. 
A prezentáció testre szabása, háttér, áttűnés, animáció 
beállítása. 
Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban. 
Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 
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A továbbhaladás feltételei 
 
Szókincs: 800 aktív és 400 passzív lexikai egység 
 
Beszédértési készség 
A tanuló értse meg és kövesse a tanár utasításait. Alakuljon ki a közös csoportnyelv. 
Ismerje fel és értse meg új szövegkörnyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket. 
Legyen képes hosszabb szövegből, amelyben néhány, a megértést nem akadályozó is-
meretlen szó is van, kiszűrni a fontos információkat megadott megfigyelési szempontok 
alapján. 
Értsen meg rövid, összefüggő szöveget a tanult témákban  
 
Beszédkészség 
A tanulók kiejtésében ne legyenek megértést akadályozó hibák. 
Tudja az adott idegen nyelv hangjait helyesen képezni, kiejteni, a tanult szavakat helyes 
kiejtéssel és hangsúllyal használni. 
Törekedjen a különböző mondattípusokat helyes intonációval mondani. 
Közelítsen az anyanyelvi beszélő beszédritmusához. 
Nem verbális eszközökkel (gesztusokkal, mimikával) is kísérje mondandóját. 
Tudjon válaszolni a tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő és kiegészítendő kérdé-
sekre. 
Legyenek képesek párbeszédekben szerepeket eljátszani, a mintadialógust a korábban ta-
nult nyelvi elemekkel variálni. 
Beszédükben helyesen alkalmazzák a tanult nyelvi fordulatokat, kifejezéseket. 
Memorizáljon és adjon elő közösen feldolgozott rövid szövegeket, párbeszédeket, ver-
seket, dalokat. 
Legyen képes a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten 
 - képeket leírni, 
 - képek alapján rövid történeteket elmondani, 
 - személyeket, állatokat, tárgyakat röviden jellemezni, 
 - információt, tájékoztatást kérni és adni, 
 - a tanult témakörökben véleményt nyilvánítani, és azt megindokolni. 
Tudjon önállóan, összefüggően, mintaszöveg alapján beszélni a tanult témákban, a gya-
korolt szövegtípusokban. 
 
Olvasásértési készség 
Ismerje a különböző szövegtípusok jellemzőit. 
Legyenek képesek a tankönyv, a munkafüzet és a feladatlapok néma értő olvasására, az 
utasítások megértésére. 
Ismerjen meg egy-egy az életkorának megfelelő tartalmat hordozó és ezen a nyelvi szinten 
íródott rövidebb autentikus vagy adaptált olvasmányt. 
Legyen képes tanári bemutatás vagy magnóról való meghallgatás után ismert szavakat 
tartalmazó szöveget hangosan, helyes kiejtéssel és intonációval érthetően felolvasni. 
Legyen képes a szöveg lényegére, általános vagy speciális információkra irányuló olvasásra. 
Ismerje fel az egyszerűbb összetartozó lexikai egységeket. 
Gyakorolja a nyelvi szintjének megfelelő szótárak használatát. 
 
Írásbeli készség 
Legyen képes a tanuló a tanult szókincset és nyelvi szerkezeteket tartalmazó szövegek 
diktálás utáni leírására.  
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Tudjon ismert hallott vagy olvasott szöveg alapján kérdésekre írásban egyszerű választ 
adni. 
Tudja az egyszerű mondat szórendjét alkalmazni és egyszerű mondatokat logikai 
kapcsolatok alapján, egybefűzni. 
Tudjon egyszerű mondatokat hiányzó szavakkal kiegészíteni. 
Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni. 
Tudjon minta, illetve megadott szempontok alapján különböző típusú rövid, egyszerűbb 
szövegeket írni. 
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6. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 30 
Olvasás, az írott szöveg megértése 18 
Írás, szövegalkotás 23 
A tanulási képesség fejlesztése folyamatos 
Olasz nyelvi kultúra, nyelvi ismeretek 55 
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 15 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és történeti érzék fejlesztése folyamatos 
Könyvtári informatika 3 
Az informatikai eszközök használata folyamatos 
Alkalmazói ismeretek folyamatos 

Összesen: 144 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Órakeret 
30 óra 

Előzetes tudás 

Olasz nyelvi szóbeli kommunikáció és megértés mindennapi kommuni-
kációs helyzetekben. 
Érthető beszéd az olasz nyelvi alapvető szókincs felhasználásával. 
Alapfokú szóbeli szövegalkotási készség megléte, rövid szöveg, beszéd 
alkotása. 
Az alapvető kommunikációs kapcsolat felvételi formák ismerete és al-
kalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszédértés fejlesztése dramatikus játékkal, szövegmondással. 
Különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs célt 
közvetítő olasz nyelvi beszéd fejlesztése. 
Kifejező kommunikáció kialakítása. Megfelelő szókincs alkalmaztatása 
személyes beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Beszédértés dramatizációs, szitu-
ációs gyakorlatokkal. 
Különböző hallott olasz nyelvi 
szövegek, információk, a beszéd-
partner közlésének megértése, 
azokra történő reagálás. ( pl. uta-
zás, bevásárlás, szabadidő ) 
 
Egyszerű szöveg rövid szóbeli 
összefoglalása, azzal kapcsolatos 
saját vélemény megfogalmazása. 
 
Alkalmazkodás a beszédhelyzet-
hez, a kommunikációs célhoz. 
 
A közlési szándéknak megfelelő 
szókincs, kiejtés, hangsúly (tem-

A tanuló 
 megért hallott olasz nyelvi 

szövegeket; 
 képes szóbeli összefoglalásra, 

saját vélemény megfogalma-
zására; 

 tud alkalmazkodni különböző 
kommunikációs helyzetekhez; 

 rendelkezik az ezekhez szük-
séges, folyamatosan bővülő 
olasz nyelvi szókinccsel; 

 szívesen vesz részt szerepjá-
tékokban, dramatizációs gya-
korlatokban; 

 nyelvileg alkalmazkodik a 
kommunikációban részt vevő 

Dráma és tánc: kom-
munikációs kapcsolat-
teremtés, szituációk, 
helyzetgyakorlatok. 
 
Ének-zene: modern 
dalok és népdalok. 
 
 
Országismeret: köz-
mondások, szokások, 
ünnepek. 
 
Etika: önismeret, a 
személyes kapcsolatok 
jelentősége, illem. 
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pó, hangerő stb.) alkalmazása  
 
Különböző, a kommunikációs 
célnak megfelelő beszédhelyzetek 
létrehozása szerepjátékkal, drá-
mapedagógiai gyakorlatokkal (pl 
.bevásárlás,szállásfoglalás, inter-
jú készítés ). 
 
Aktív részvétel különféle kom-
munikációs helyzetekben. 
Képek, illusztrációk segítségével 
rövid szövegek előadása, drama-
tizálása (pl. hirdetés, reklámszö-
veg). 
 
Mindennapi kommunikációs szi-
tuációk különféle helyzetekben 
történő gyakorlása: kapcsolatfel-
vétel, kapcsolatzárás, kérdés, ké-
rés, beszélgetés (pl. információ 
kérés utcán, érdeklődés valaki 
iránt ). 
Férfiak és nők, felnőttek és gyer-
mekek kommunikációjának kü-
lönbözőségei, kommunikációs 
(illem-) szabályok (férfiak és nők, 
felnőttek és gyermekek, gyerme-
kek és gyermekek) között. Tege-
zés, magázás. 
Tanult szövegek szöveghű és 
kifejező tolmácsolása. 

személyekhez.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, kommunikációs folyamat, 
zenei eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 

Alapszintű olasz nyelvű hangos és néma olvasás. Egyszerű olasz szöve-
gek értése, feldolgozása, meghatározott információ kikeresése. 
A tanult, különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megérté-
se. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora szerint 
elvárható értelmezése és értékelése, irányított tartalommondás. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Olasz nyelvű köznapi és irodalmi szövegek feldolgozásának gyakorolta-
tása. 
A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, 
egyszerűbb ábrák, táblázatok, jelek értelmezése. 
 Az olasz nyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai iránti érdeklődés 
felkeltése, művészeti alkotásokkal való megismertetése. 
Az olvasási, szövegértési hibák felismertetése, javíttatása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Különféle típusú szövegek néma 
és hangos olvasása (pl. Olasz 
hírességek életrajza, Jellemző 
növénykultúrák Olaszországban). 
 
Olvasási, szövegértési készség 
fejlesztése különböző témájú és 
típusú nyomtatott és elektronikus 
szövegeken (pl. hirdetések, rek-
lámszövegek értelmezése). 
 
Tájékozódás, információkeresés 
(betűrend, tartalomjegyzék 
használatával) a különféle 
dokumentumtípusokban (könyv, 
folyóirat), a korosztálynak szóló 
kézikönyvekben (szótár, képes 
lexikon), ismeretterjesztő 
forrásokban. 
 
Információkikeresés olasz 
köznyelvi és irodalmi szövegből. 
Különböző (irodalmi, köznapi, ) 
szövegek alapján a szókincs 
fejlesztése. 
 
Írott szöveggel kapcsolatos tevé-
kenységek végzése (illusztráció 
készítése, képek sorba rendezése, 
szöveg – kép párosítása). 
A szöveg mondanivalójának saját 
szavakkal történő tömör megfo-
galmazása. 
A szöveg szereplőinek bemutatá-
sa. A szöveg és a kép összefüggé-
seinek feltárása, értelmezése. 

A tanuló 
 képes érthető, tagolt, kifejező 

hangos és értő néma olvasás-
ra; 

 tud tájékozódni szóban és 
írásban, meg tudja szerezni a 
megfelelő információt külön-
féle forrásokból; 

 saját szavaival képes szöveg 
értelmezésére, szereplők be-
mutatására és egyéb össze-
függések felfedezésére. 

 
Vizuális kultúra: szö-
veg és kép összefüggé-
seinek feltárása. 
 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: könyvtárhasz-
nálat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szöveg, kép, illusztráció, betűrend, tartalomjegyzék, könyvtár, szótár, 
lexikon. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése hétköznapi témákban, 
olasz nyelven íródott, egyszerű szövegek másolásával, alkotásával. 
Egyszerű olasz nyelvű szöveg feldolgozása kérdések alapján. 
Szavak, szószerkezetek, köznapi kifejezések fordítása. 
A szövegalkotás műveleteinek ismerete: témaválasztás, cím, szógyűj-
tés, a szöveg tagolása bekezdésekre. 
Az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével 
és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű olasz nyelvű nyomtatvány, képeslap, levél írásának megtaní-
tása. A tanult olasz nyelvű szövegek kiegészítésére, önálló szövegalko-
tásra, vázlatkészítésre való felkészítés. Az ismert fogalmazási műfajok-
ban változatos, kreatív szövegek alkotásának megalapozása. 
Élmények, események leírása különböző közlésfajták alkalmazásával. 
Az alapvető nyelvhelyességi hibák felismerésének fejlesztése. 
A legalapvetőbb szövegtípusok és műfajok megismertetése. 
Rövidebb mondatok, szövegek fordítása szótár segítségével. 
Néhány digitális szövegtípus használatának gyakorlása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Olasz nyelvű írott és nyomtatott 
szöveg megértése és alkotása, 
vázlatkészítés. Személyes élmé-
nyek megfogalmazása különböző 
szövegtípusokban: mese, elbeszé-
lés, leírás, jellemzés, levél, párbe-
szédes formák. (pl. nyaralás, 
mindennapi, ismétlődő élethelyze-
tek, múlt-jelen-jövő összevetése). 
Rövidebb olasz nyelvű mondatok, 
szövegek fordítása önállóan 
és/vagy szótár segítségével. 
Az írásmunka üzenetének, céljá-
nak megfelelő olasz nyelvi szó-
kincs használata (pl. hivatalos 
elektronikus levél ). 
Anyaggyűjtés különféle nyomta-
tott és elektronikus forrásokból az 
írott mű elkészítéséhez. 
Egyszerű olasz nyelvű nyomtat-
vány, képeslap, levél írása, tanult 
olasz nyelvű szövegek kiegészíté-
se, önálló szövegalkotásra való 
törekvés, vázlatkészítés. 
A szövegalkotás során törekvés 
az alapvető nyelvhelyességi hibák 
elkerülésére.  

A tanuló 
 tud egyszerű vázlatot készíte-

ni olasz nyelven; 
 személyes élményeit, benyo-

másait meg tudja fogalmazni 
egyszerű, összefüggő monda-
tokkal; 

 ismeri a fordítás technikáját, 
képes azt alkalmazni; 

 képes egyszerű olasz nyelvű 
üzenetek, szövegek megfo-
galmazására, az alapvető 
nyelvhelyességi hibák elkerü-
lésére. 

 
Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: történet-
mondás. 
 
Vizuális kultúra: a 
szöveg képe. 
 
Informatika: internetes 
források adatainak 
megkeresése. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: vázlatírás, kü-
lönböző típusú szöve-
gek írása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, nyomtatvány, 
képeslap, SMS, e-mail. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás Az alapműveltség elsajátításához szükséges tanulási technikák, eljárá-
sok ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kulturált és hatékony könyvtár- és internethasználat megalapozása. 
Az alapműveltség elsajátításához, a hatékony tanuláshoz szükséges 
technikák megismertetése. 
A tanulást segítő eljárások megismerése, használatuk gyakorlása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyszerű tanulási módok, straté-
giák. 
Szituációs gyakorlatokkal kombi-
nált (koncentrációs) memória-
gyakorlatok, szövegtanulási tech-
nikák. 
 
Asszociációs nyelvi játékok, 
dramatizált gyakorlatok a szóbeli 
kifejezőkészség, a szöveges em-
lékezet fejlesztésére. 
 
Vázlatkészítés önállóan, tanulás, 
összefoglalás vázlat segítségével. 
 
Kooperatív technikák alkalmazá-
sa (páros, csoportmunka) tanári 
irányítással  
 
Audiovizuális eszközök használa-
tának kiszélesítése (pl. autentikus 
hanganyag hallgatása). 
Megalapozott ismeretek a könyv-
tár működéséről. 

A tanuló 
 ismer és alkalmaz néhány 

praktikus – személyiségéhez 
illeszkedő – tanulási módot, 
stratégiát a különböző tanulási 
feladatok teljesítése érdekben; 

 érdeklődik az olasz nyelv 
tanulása iránt, saját érdeklő-
désének megfelelően infor-
mációt keres; 

 szöveghűen felidéz olasz nép-
költészeti/szépirodalmi alko-
tásokat (mondóka, vers, ének, 
mese, történetrészlet, legen-
da). 

Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: információ-
szerzés. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: vázlatkészítés, 
könyvtár, szótárak, 
kooperatív technikák. 
 
Informatika: informá-
ciókeresés, internet, 
weblapok. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információ, könyvtár, tanulás, vázlat. Internet, szótár, folyóirat. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Olasz nyelvi kultúra, nyelvi ismeretek Órakeret  

55 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló képes az olasz nyelvi mintakövetésre. Rendelkezik az olasz 
nyelv alapfokú nyelvtani, helyesírási és lexikai ismereteivel (szófajok, 
mondatfajták). 
Önállóan képes feladatvégzésre, információszerzésre és –felhasználásra, 
önellenőrzésre. 
Megalapozott az olasz nyelv tudatos használata. Képes rövid olasz 
nyelvű szövegek alkotására. 
Ismert közmondások, szólások jelentését tudja értelmezni. 
Tisztában van a magyartól eltérő hangok képzésével, kiejtésével, írásá-
val. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló helyesírási szabályok alkalmaztatása az 
írott kommunikációban. A gyakran előforduló egyszerű alaktani és 
mondattani szerkezetek önálló használatának elősegítése. A szófajokhoz 
kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, nor-
mák gyakoroltatása, a helyesírás fejlesztése. 
Az olasz nyelvi szókincs folyamatos bővítése. Annak megtapasztaltatá-
sa, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, más-más szavakkal 
is ki lehet fejezni. 
 

Tevékenységek/ 
ismeretek 

Tematikus/kulturális 
környezet Követelmények Kapcsolódási 

pontok 
A  helyesírási szabá-
lyok gyakoroltatása és 
tudatosítása az olasz 
nyelvben. 
Törekvés a mindennapi 
írásbeli megnyilatkozá-
sokban az igényes he-
lyesírásra és a hibák 
önálló javítására  
 
Az állandósult szókap-
csolatok, szólások, 
közmondások jelentése, 
szövegbeli használatuk 
és szerepük (pl Il 
mattino ha l’oro in 
bocca,, Cane che 
abbaia non morde, Chi 
va piano va sano e 
lontano). 
 
L’imperfetto 
A folyamatos múlt 
Il si impersonale 
Az általános alany 
L’uso dell’imperfetto e 
del passato prossimo 

Espressioni per narrare 
e descrivere le vacanze 
Kifejezések a nyaralás 
elmesélésére 
Espressioni per narrare 
esperienze passate 
Kifejezések múltbeli 
események 
elmesélésére 
Luoghi e oggetti della 
vacanza e del tempo 
libero 
A nyaralás helyszínei 
és tárgyai, szabadidő 
Espressioni per 
descrivere il carattere 
Jellemvonások 
kifejezései 
Frasi idiomatiche 
legate ai colori 
Színekkel kapcsolatos 
idiómák 
Espressioni per fare 
richieste 
Kérés kifejezései 
Esspressioni per dare 
consigli 

A tanuló tudjon: 
- narrare e raccontare 
esperienze passate 

- mesélni múltban tör-
tént eseményekről 

- descrivere fatti e 
personaggi del passato 

- mesélni történelmi 
személyekről 

- interagire su 
preferenze e 
caratteristiche 
personali 

- személyes preferenci-
ákat kifejezni 

- informarsi su 
problematiche diverse 

- különböző kérdések-
ben tájékozódni 

- proporre soluzioni a 
problematiche e 
fornire consigli 

- problémákat feltárni 
és arra megoldásokat 
találni 

- narrare esperienze 
della quotidianitá 

Minden tantárgy: 
a tantárgyra jel-
lemző fogalmak, 
tulajdonnevek, 
földrajzi nevek 
helyesírása. 
 
Országismeret: 
szólások, köz-
mondások. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: az em-
ber hangképző 
szervei, szófajok, 
szófajtani ismere-
tek. 
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A folyamatos múlt és a 
közelmúlt használata, a 
kettő közti különbség 
L’uso del mentre e 
durante 
A mentre és durante 
használata 
 
 
Gli aggettivi di colore 
A színek, mint mellék-
nevek 
Gli aggettivi possessivi 
con i nomi di parentela 
Birtokos névmás hasz-
nálata rokonságot kife-
jező főnevek esetében 
Il condizionale 
semplice 
A jelen idejű feltételes 
mód 
Pronomi diretti e 
presente dei verbi 
Vonatkozó névmás és a 
jelen idő 
Pronomi diretti e la 
concordanza con il 
participio passato 
A vonatkozó névmás és 
a múlt idejű melléknévi 
igenév egyeztetése 
Presente, imperfetto, 
futuro: esserci 
Esserci jelenben, jövő-
ben és múltban 
Preposzioni in, con, di 
Elöljárószók: in, con, 
di 
Presente storico 
Történelmi jelen 
Imperativo formale 
(Lei) 
Magázó felszólító mód 
Preposizioni semplici e 
preposizioni articolate 
Egyszerű és névelővel 
ellátott elöljárószók 
Gradi dell’aggettivo: 
comparativo di 
maggioranza, di 

Tanácsadás kifejezései 
Espressioni per 
raccontare episodi di 
vita passata 
A múlt elbeszélésének 
kifejezései 
Espressioni per 
confrontare passato 
presente e futuro 
A múlt jelen és jövő 
összehasonlításának 
kifejezései 
Oggettti del passato, 
del presente e del 
futuro 
A múlt a jelen és a jövő 
tárgyai 
Espressioni per narrare 
esperienze di viaggio 
Az utazás 
elmesélésének 
kifejezései 
Oggetti e mezzi di 
trasporto del viaggio 
Közlekedési eszközök 
Espressioni per 
chiedere e dare 
informazioni 
Információ kérés és 
adás kifejezései 
Espressioni per dare 
ordini e per fare 
richieste 
Információkérés és 
utasítás kifejezései 
Luoghi e cittá dove fare 
richieste 
Helyek és városok, 
ahol információt 
kérhetünk 
Espressioni del 
linguaggio 
pubblicitario 
A reklám nyelvezete 
Parole derivate da altre 
lingue 
Idegen eredetű szavak 
Espressioni legate alla 
vita quiotidiana ( 
acquisti, mass media, 

- mindennapi élménye-
ket elmesélni 

- interagire su messaggi 
pubblicitari 

- reklámüzeneteket ér-
tékelni, megérteni 

- dialogare con ruoli 
assegnati 

- meghatározott szere-
pet eljátszani 

- raccontare episodi 
della propria vita e 
degli altri 

- beszélni saját és má-
sok életéről 

- descrivere amabienti 
naturali 

- természetes környeze-
tet leírni szavakkal 

- informarsi su prodotti 
e acquisti 

- bevásárlással kapcso-
latban érdeklődni 

- presentare progetti in 
classe 

- osztályprojekteket 
bemutatni 
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minoranza e di 
uguaglianza 
A melléknév fokozása 
Il futuro anteriore 
Előidejű jövő 
Il superlativo assoluto e 
superlativo relativo 
degli aggettivi 
qualificativi 
A melléknevek közép- 
és felsőfoka 
Pronomi relativi che, 
cui 
Vonatkozó névmások 
che, cui 
Il gerundio semplice, 
stareper+ infinito 
A gerundívum és a 
sater+főnévi igenév 
szerkezet 
Aggettivi e pronomi 
indefiniti 
Határozatlan névmások 
Il registro informale e 
formale 
Hivatalos és baráti szö-
vegkörnyezet 
Partitivo e nomi di 
quantitá, il pronome 
Részelő névmás 
Verbo piacere 
Tetszik, szeretem ige 
Pronomi indiretti alla 
forma tonica 
Vonatkozó névmás 
hangsúlyos esete 
Pronomi doppi 
Kettős névmások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tempo libero ) 
A mindennapi 
élethelyzetek 
kifejezései ( vásárlás, 
média, szabadidő ) 
Espressioni del tempo 
Az időjárás kifejezései 
Espressioni per parlare 
del futuro 
A jövőről való 
beszélgetés kifejezései 
Espressioni legate alla 
biografia di un 
personaggio famoso 
Híres  emberek 
életrajzának kifejezései 
Espressioni di parlare 
della scienza e dell’arte 
Kifejezések a 
tudománnyal és 
művészettek 
kapcsolatosan 
Espressioni relative a 
esperienze della vita di 
tutti i giorni ( 
combinare guai, dire 
bugie, organizzare una 
festa ) 
Mindennapi élet 
kifejezései ( 
bajkeverés, füllentés, 
buli szervezése ) 
Espressioni relative alle 
azioni di una giornata  
A mindennapi rutin 
kifejezései 
Espressioni per parlare 
di sentimenti e stati 
d’animo 
Érzelmek, 
lelkiállapotok 
kifejezései 
Luoghi in cui si 
svolgono azioni 
quotidiane 
Mindennapi 
élethelyzetek színterei 
Espressioni per parlare 
di ambienti naturali: 
animali, piante 
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Állatokkal, 
növényekkel, 
természettel 
kapcsolatos kifejezések 
Espressioni per parlare 
di ecologia 
Az ökológiával 
kapcsolatos kifejezések 
Espressioni relative ai 
prodotti e negozi 
Üzletekkel, temékekkel 
kapcsolatos kifejezések 
Espressioni relative ad 
attivitá del tempo 
libero 
A szabadidővel 
kapcsolatos kifejezések 
Oggetti e luoghi del 
tempo 
A szabadidő 
eltöltésének tárgyai és 
helyszínei 
Espressioni per parlare 
di attivitá e proggetti 
scolastici 
Iskolai tevékenységek 
és célok kifejezései 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Magánhangzó, mássalhangzó, ábécé, hangtani szabály, alapszófaj (ige, 
főnév, melléknév, számnév, névmás, főnévi igenév, elöljárószó), rokon- 
és ellentétes jelentés, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló biztonságosan olvas olasz nyelvű szövegeket. 
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva ismeri az olasz nemzeti kul-
túra hagyományait. 
Ismer olaszországi népköltészeti, műköltészeti alkotásokat. 
Ismer néhány klasszikus olasz népmesét és műmesét, valamint népdal-
ok szövegét és dallamát. 
Van ismerete a családdal, tájjal, természettel, szülőfölddel kapcsolatos, 
tanult irodalmi művekről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olaszországi irodalmi alkotások körének bővítése. 
Az olvasás iránti igény elmélyítése. 
Az olasz irodalmi művekben megjelenő értékek, problémák, kérdések 
iránti érdeklődés felkeltése. 
Rövid terjedelmű epikai (mondák, mesék, legendák, elbeszélések) és 
lírai (vers, dal) művek önálló olvasása, összefoglalása, a szereplők jel-
lemzése. 
Olasz nyelvű történetrészletek, legendák, mondák dramatizálásának 
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fejlesztése. Ezek megismerése révén a nemzeti hagyományok, kultúra 
fontosságának és jelentőségének felismerése, a nemzetiségi öntudat 
fejlesztése. 
Lírai alkotások elemzésének megalapozása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Rövid olasz nyelvű nép–és mű-
mese olvasása és dramatizált elő-
adása.  
A mesék típusa, műfaji sajátossá-
gai. 
Olasz meseírók. 
 
Rövid terjedelmű epikai (mondák, 
mesék, legendák, elbeszélések) és 
lírai (vers, dal) művek önálló ol-
vasása, tartalom összefoglalása, 
szereplők jellemzése. 
 
A népszokásokhoz, ünnepekhez, 
hagyományokhoz kapcsolódó 
történetek (pl. karácsonyi mesék, 
Befana, Karnevál, húsvét,). 
 
A tananyagba beemelt olvasmá-
nyok részleteinek közös olvasása 
(is), az értelmes és pontos, tiszta, 
tagolt, megfelelő ritmusú felolva-
sás gyakorlása. 
Ludovico Ariosto: Orlando 
Furioso, Gabriele D’Annunzio: IL 
piacere, Boccaccio per gioco. Fra 
Cipolla, Chichibìo, Calandrino e 
l'elitropia di Cinzia Bigazzi e P. 
Spadon 
 
A megismert művek feldolgozása 
kapcsán: a jellemzés tartalmi és 
formai követelményei, az elbeszé-
lés, a leírás sajátosságai, az egy-
szerűbb párbeszédes formák. 

A tanuló: 
 tud mesét kifejezően olvasni 

és dramatizálni; 
 különbséget tesz mese és va-

lóság között; 
 tud tanári segítséggel rövid, 

egyszerű tartalmi, szerkezeti 
elemzéseket készíteni; 

 az osztállyal kooperálva tud 
személyeket jellemezni, és 
ennek kapcsán saját önisme-
retét fejleszti; 

 részt vesz a családi élettel 
kapcsolatos beszélgetésekben 
(családi kapcsolatok, szere-
pek, munkamegosztás); 

 tud érthetően, tagoltan, meg-
felelő ritmusban szöveget fel-
olvasni; 

 tud történetet mondani, elját-
szani; 

 kifejezően tud verset olvasni, 
szavalni; 

 egyszerű szavakkal beszél az 
irodalmi művekben megjele-
nített érzelmekről, gondola-
tokról; 

 a különféle irodalmi művek-
ben olvasottakat önállóan 
visszaadja elbeszélő formá-
ban, leírásban, jellemzésben. 

Ének-zene: népdalok. 
 
Vizuális kultúra: Ref-
lektálás irodalmi, ze-
nei, filmes élmények-
re. A témához kapcso-
lódó rajzfilmek, filmek 
megtekintése. 
Ünnepek motívumai. 
 
Országismeret: helyi 
legendák, 
népszokások, 
hagyományok. 
 
Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: ünnepek, 
hagyományok. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: Magyar iro-
dalmi alkotások, elbe-
szélés, ifjúsági regény. 
Rím, ritmus, hangsúly. 
 
Etika: önbecsülés, 
közösséghez tartozás, 
pozitív/negatív emberi 
tulajdonságok. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dal, mese, ritmus, rím, cselekmény, helyszín, ismétlés, párhuzam, ellen-
tét, elbeszélés, regény; történetmondás, hangsúly, beszélő, elbeszélő, 
legenda, hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, népmese, 
regény, ifjúsági regény, jellemzés, leírás, párbeszéd, refrén, tartalom, 
forma. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és történeti 
érzék fejlesztése 

Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 
Erkölcsi, esztétikai kategóriák ismerete, véleményalkotás egyszerű szi-
tuációban vagy korosztálynak megfelelő olasz szépirodalmi mű-
vek/részletek alapján. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kulturált önkifejezés, önálló gondolkodás, véleményalkotás fejleszté-
se. A sajáttól eltérő, más vélemény felismerése és elfogadtatása. A konf-
liktuskezelés technikáinak megismerése és az önálló ismeretszerzés igé-
nyének kialakítása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Rövid, néhány mondatos véle-
mény megfogalmazása hétköz-
napi helyzetek és olvasmányél-
mények alapján (pl. viselkedési 
szabályok, házirend betartása). 
Az olasz irodalmi alkotásokban 
megismert erkölcsi és esztétikai 
értékek hatásának felismerése 
mindennapi helyzetekben. 
 
Új érzelmi tartalmak megértése 
különböző művészeti alkotáso-
kon keresztül (film, színház, 
zene). 
 
Mások véleményének megérté-
se, elfogadása, vélemények ösz-
szevetése, önálló értékítélet 
megfogalmazása. 
 
Mindennapi konfliktusok átélése 
irodalmi, zenei, képzőművészeti 
alkotásokban (pl.  

A tanuló 
 megérti a történetek tanulsá-

gait, képes önálló vélemény 
megfogalmazására; 

 elfogadja az övétől eltérő 
véleményeket; 

 képes kulturáltan önálló ér-
tékítélet megfogalmazására; 

 zenei, irodalmi, képzőművé-
szeti élmények átélése során 
fejleszti problémaérzékeny-
ségét. 

Etika: értékrend 
alakulása, értékítélet, 
önismeret; viselkedési 
normák. 
 
Vizuális kultúra: 
képzőművészeti 
alkotások. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: irodalmi 
művek erkölcsi 
tanulságai. 
 
Országismeret: olasz 
szerzők műveinek 
tanulságai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulság, vélemény, konfliktus. önismeret, viselkedési norma, értékíté-
let, képzőművészet. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Könyvtári informatika Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 
jellemzőinek ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és 
etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai 
könyvtár eszköztárának készségszintű használata 
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állomány-
szerkezetében. 
Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 
használata a könyvtári terek funkciói és a könyvtári 
abc ismeretében. 
Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban.  

Minden tantárgy keretében:  
Csoportos könyvtárlátogatás, könyvtári 
óra. 
A egyéni tevékenységhez, tervekhez 
kapcsolódó szöveges, képi, hang alapú 
információk célzott keresése adott témá-
hoz nyomtatott és elektronikus források-
ban, médiatárban, múzeumokban. 
Ismerethordozók használata (pl. zseb-
könyvek, szakkönyvek, ismeretterjesztő 
könyvek, lexikonok, feladatgyűjtemé-
nyek, táblázatok, képletgyűjtemények). 
Ismeretek rendszerezése. 
A forrásfelhasználás jelölése. 
 
Magyar nyelv és irodalom: az önálló 
feladatvégzés egyes lépéseinek elkülöní-
tése és gyakorlása (könyvtárlátogatás, 
könyvkölcsönzés, gyermeklexikon). 
Írás, szövegalkotás. Rövidebb beszámo-
lók anyagának összegyűjtése, rendezése 
különböző nyomtatott (lexikonok, kézi-
könyvek) és elektronikus forrásokból. 
Ismerkedés különböző információhordo-
zók természetével, kommunikációs funk-
cióival és kultúrájával. 
 

Könyvtári szolgáltatások 
A hagyományos és új információs eszközökön ala-
puló könyvtári szolgáltatások megismerése. 
A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 
A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 
Katalógusrekord (–cédula) adatainak értelmezése. 
Információkeresés 
Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos 
állományában a feliratok és a raktári jelzet segítsé-
gével. 
Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel.  
Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
Hagyományos és nem hagyományos dokumentu-
mok formai, tartalmi, használati jellemzőinek meg-
állapítása; csoportosításuk. 
A korosztálynak készült tájékoztató források, se-
gédkönyvek biztos használata.  
Forráskiválasztás 
A megadott problémának megfelelő nyomtatott és 
elektronikus források irányított kiválasztása.  
A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő 
információgyűjtést igénylő feladatok. 
Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megérté-
se. 
Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 
A felhasznált források önálló azonosítása a doku-
mentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, 
év) megnevezésével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 
kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 
+folyamatos 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 
 A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Adott informatikai környezet tudatos használata 
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás 
A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendel-
tetésszerű használata. 
Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és kijelent-
kezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. 
A gépterem házirendjének megismerése, betartása. 

Minden tantárgy: a számítógéppel 
segített tanulás módszereinek alkal-
mazása  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs 
rendszer, hozzáférési jog. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Alkalmazói ismeretek Órakeret 

+folyamatos 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 
Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek vég-
rehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakí-
tása, formázása, mentése 
Szövegműveletek végrehajtása 
Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban. 
Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Országismeret: 
Prezentációk készítése önállóan és 
csoportmunkában. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 
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A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

A tanuló törekszik gondolatait olasz nyelven érthetően, a helyzetnek meg-
felelően megfogalmazni. 
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történetek-
nek a megértésére, összefoglalására, továbbadására olasz nyelven. 
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 
módokat. Képes önállóan a tanult műfajokban (elbeszélés, leírás, jellem-
zés, levél, SMS, e-mail stb.) olasz nyelvű szöveget alkotni. Törekszik az 
igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra. 
Képes az olvasott szövegek megértésére, a szövegből az információk 
visszakeresésére. 
A tanuló ismeri az olasz nyelvben meglévő alapszófajok (ige, főnév, mel-
léknév, számnév, elöljárószó, igenevek, névmások) általános jellemzőit, a 
hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket írott mun-
káiban igyekszik alkalmazni is. 
A megismert, új olasz szavakat, közmondásokat, szólásokat igyekszik a 
mindennapi kommunikációban is alkalmazni. 
Meg tudja fogalmazni, mi a különbség különböző műfajok között. El tud-
ja különíteni a rímes, ritmikus szöveget a prózától. Fel tud sorolni három–
négy művet az olasz irodalomból. El tudja különíteni az irodalmi művek-
ben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány rövi-
debb olasz nyelvű mű cselekményét. Értelmesen és pontosan, tisztán, 
tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni ismert olasz nyelvű szöve-
geket. Részt tud venni egyszerű mondatokkal számára ismert témájú vitá-
ban, és képes véleményt alkotni. Képes az általa jól ismert történetek sze-
replőit jellemezni. 
Képes a tananyagból válogatott néhány vers szöveghű felidézésére. 
Ismeri a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat 
önállóan használni. 
Tud a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, 
fájlt keresni. 
Tud segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat. 
Tud az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismeri és betartja a háló-
zat használatának szabályait. 
Ismeri egy vírusellenőrző program kezelését. 
Ismeri a szövegszerkesztés alapfogalmait, képes önállóan elvégezni a 
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat. 
Tudja használni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit. 
Ismeri egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tud rövid 
bemutatót készíteni. 
Tud különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 
elhelyezni.  
Képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. 
Képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keres-
ni. 
Képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 
Képes elektronikus és internetes médiumok használatára. 
Képes az interneten talált információk mentésére. 
Ismeri a netikett szabályait. 
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A továbbhaladás feltételei 
 
Szókincs: 1000 aktív és 500 passzív lexikai egység 
 
Beszédértés 
A tanuló értse meg és hajtsa végre a bonyolultabb utasításokat. 
Értsen meg összefüggő, a témákkal kapcsolatos, kevés ismeretlen nyelvi elemet tartal-
mazó nyelvi szöveget, tudja azt összefoglalni, lényegét kiemelni. 
Tudja megoldani a szöveggel kapcsolatos feladatokat. 
Tudja megállapítani a beszélő szándékát, érzelmeit az intonációból. 
Értsék a korosztályuknak megfelelő tartalmú szöveget globálisan, valamint fejlesszék ki 
a szelektív hallás utáni értés technikáját autentikus hanganyagok segítségével. 
 
Beszédkészség 
Tudja a tanuló a tanult memorizált anyagot pontos kiejtéssel, hangsúllyal, intonációval 
és megfelelő beszédsebességgel elmondani. 
Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni, képeket leírni. 
Minta alapján legyen képes rövid leírást adni, tudjon elmondani egyszerűen, de össze-
függően eseménysort, tudjon beszélni a mindennapi életben vele, családjával és társai-
val történtekről, tudjon hasonlóságot és különbséget megállapítani. 
Legyen képes megjegyzéseket fűzni a látott vagy hallott eseményekhez, olvasott szöveghez. 
A tanult szókincs és struktúrák felhasználásával életszerű helyzetekben tudjon kérdez-
ni, válaszolni, útbaigazítani, információt kérni és adni. 
Legyen képes mintapárbeszédeket más szituációkra kreatívan átalakítani. 
Megértési problémáihoz tudjon segítséget, engedélyt, beleegyezést kérni. 
Tudjon memoritereket elmondani, előadni. 
Értesse meg magát számára ismeretlen, anyanyelvi személlyel. 
Tudja alkalmazni a tanult udvariassági, társalgási fordulatokat. 
 
Olvasásértési készség 
Tudjanak érthetően, jó intonációval, jó ritmusban szöveget felolvasni. 
Legyenek képesek az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani. 
Legyen képes az olvasott szöveg lényeges információit az elvárható nyelvi szinten néhány 
mondatban idegen nyelven is összefoglalni. 
Gyakorolja továbbra is az egy- és kétnyelvű szótárak használatát 
Ismerkedjen meg a különféle szövegtípusokkal és legyen képes ezeket felhasználni a min-
dennapi életben is. (Pl.: étlap, recept, utcai feliratok, hirdetések, stb.) 
Tudják a tanulók az egyes ismeretlen szövegrészek jelentését a szövegösszefüggésekből ki-
következtetni. 
Ismerjék fel a tanult nyelvi elemeket, szerkezeteket ismeretlen szövegben. 
Próbálkozzanak minél több autentikus szöveg olvasásával és megértésével. 
 
Írásbeli készség 
Tudjanak jó helyesírással tollbamondás után ismert nyelvtani elemekből és szókincsből 
álló szöveget leírni. 
Tudjanak nyelvi modell alapján önállóan egyszerűbb eseménysort (az idő érzékelteté-
sével), valamint folyamatokat leírni, több mondatból álló különböző típusú hosszabb (100-
120 szóból álló) szöveget alkotni. (Pl.: Párbeszéd, leírás, elbeszélés, stb.) 
Minta alapján tudjanak különböző szövegtípusokat írni. (Pl.: Hirdetés, meghívó, kérdő-
ívek, üzenet, stb.) 
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Tudjanak képeslapot, rövid baráti levelet fogalmazni figyelembe véve a formai sajátos-
ságokat. 
Próbálkozzon különböző szövegtípusok írása során megfelelő stiláris eszközöket alkalmazni. 
Legyen képes álláspontját írásban is közölni. 

 
 

7–8. évfolyam 
 
Fő cél a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, megerősítése, az információ fel-
ismerése, visszakeresése, bemutatása és cseréje; kommunikációs együttműködés az interneten 
keresztül; a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, rendszerezése, az olasz nyelv szerkezetének, 
megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 
A 7–8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelő a kiejtése, hanem kiejtésével 
közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is megfelelő-
en alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a 
beszédtárssal együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem külön-
féle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. Képes a szövegek értelmezésre is. 
Megismerkedik a lírai és az elbeszélő szerkezetekkel, a jellemzés módjaival, továbbá a tan-
tervben számára előírt fogalmakkal. 
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából képes tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény kifeje-
zésére. 
Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, az olasz  nyelv 
és kultúra megőrzése és fejlesztése terén betöltött szerepét. 
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7.évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 30 
Olvasás, az írott szöveg megértése 18 
Írás, szövegalkotás 23 
A tanulási képesség fejlesztése folyamatos 
Olasz nyelvi kultúra, nyelvi ismeretek 55 
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 15 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és történeti érzék fejlesztése folyamatos 
Könyvtári informatika 3 
Az informatikai eszközök használata folyamatos 
Alkalmazói ismeretek folyamatos 

Összesen: 144 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 
Órakeret  

30 óra 

Előzetes tudás 

A kifejező kommunikáció, a megfelelő olasz nyelvi szókincs alkalma-
zása személyes beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzé-
sekor. 
Ismert szituációban olasz nyelvi kommunikáció, alkalmazkodás a kü-
lönféle beszédhelyzetekhez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A különféle iskolai és kisközösségi beszédhelyzeteknek megfelelő be-
szédmód, szókincs gyakoroltatása, fejlesztése. 
A tömegkommunikáció formáinak, néhány gyakoribb műfajának meg-
ismertetése. 
A kifejező és pontos vers- és prózamondás fejlesztése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Kifejező, a nem verbális jeleket a 
beszédhelyzetnek megfelelően 
használó olasz nyelvű megnyilat-
kozás. 
A különféle mindennapi olasz 
nyelvű megnyilatkozások, vala-
mint a tömegkommunikáció üze-
neteinek megértése (pl. időjárás-
jelentés, plakát, reklám). 
 
Beszédbátorság, szóbeli kifejező-
készség erősítése valós beszéd-
helyzetekben, adott témakörök-
ben, hétköznapi témákban. 
 
Egyszerű, begyakorolt minden-
napi témák megbeszélése kiscso-
portban (pl. köszöntés, kérés, to-
vábbtanulás, környezetvédelem). 

A tanuló 
 képes a mindennapi helyzet-

nek megfelelő egyszerű, de 
folyamatos olasz nyelvű 
kommunikációra; 

 motivált valós, vagy témakö-
rökhöz köthető beszédhelyze-
tekben való részvételre; 

 magabiztosan old meg hallás-
értési feladatokat; 

 iskolai helyzetekben használja 
az olasz nyelv fordulatait. 

Minden tantárgy: kis-
előadás, részvétel be-
szélgetésben, vitában. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: szóbeli meg-
nyilvánulások formái. 
 
 
. 
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Egyszerű olasz nyelvű hallás utá-
ni értési feladatok megoldása. 
 
Kommunikáció iskolai helyze-
tekben: megbeszélés, hozzászólás, 
rövid alkalmi beszéd, kiselőadás, 
a helyzetnek és a kommunikációs 
célnak megfelelő beszédmód, 
szókincs használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vélemény, megbeszélés, kérés, köszöntés, hozzászólás, felszólalás, kis-
előadás, tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, írott szöveg értése Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 

Olasz nyelvű köznapi és irodalmi szövegek alapszintű feldolgozása. 
A szöveghez tartozó kép és a szöveg közötti összefüggés felismerése, 
egyszerűbb ábrák, táblázatok, jelek értelmezése 
Érdeklődés az olasz nyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai iránt. 
Az olvasási, a szövegértési hibák felismerése. 
A tanult szövegértési, szöveg feldolgozási stratégiák alkalmazása külön-
féle megjelenésű és típusú szövegeken.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Újabb szöveg feldolgozási módok, adatkeresési technikák megismerte-
tése, gyakoroltatása. 
Hosszabb, nyelvileg összetettebb szöveg folyékony, szöveghű olvasásá-
nak fejlesztése megfelelő szóhangsúllyal és intonációval. 
A megfelelő információkezelési módok megismertetése, gyakorlati al-
kalmazása nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
A megismert szöveg feldolgozási 
módok gyakorlása, újabb techni-
kák megismerése, azok gyakor-
latban történő alkalmazása. 
 
Ismert és ismeretlen, köznyelvi és 
irodalmi olasz nyelvű szöveg 
érzelmi-gondolati tartalmát kife-
jező olvasás (lásd: Kulturális 
élet, média, Politika és történelem 
témakör). 
 
Az olvasott olasz nyelvű szöveg 
tartalmának és az azt kiegészítő 
képek, ábrák összefüggéseinek 
felfedezése, értelmezése (pl. olasz 
nyelvű képregények, családfa). 
 
Az olvasott szöveg megértése, 
lényegének kiemelése, esemé-
nyek, érzelmek megértése. 

A tanuló 
 tud szöveget önállóan vagy 

segítséggel különböző techni-
kákkal feldolgozni; 

 tud pontosan és megfelelő 
hangsúllyal, hanglejtéssel 
szöveget olvasni; 

 képes a szöveg összekapcso-
lására ábrákkal, képekkel; 

 képes olasz nyelvű szöveg 
értelmezésére, a lényeg ki-
emelésére; 

 biztosan kezeli a különböző 
adatforrásokat, szótárakat; 

 eligazodik különböző szöveg-
típusok között. 

Minden tantárgy: az 
egyes tantárgyakban 
olvasott szövegek fel-
dolgozásának tantárgyi 
sajátosságai. 
 
Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: ábrák, ké-
pek, illusztrációk ér-
telmezése. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom; szótárhaszná-
lat, szókincs. 
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A különböző forrásokból (inter-
net, könyvtár) származó adatok 
keresése, kezelése, értelmezése, 
összefüggések levonása. 
 
Elektronikus és nyomtatott szótá-
rak használata. 
 
Szövegtípusok felismerése (szép-
irodalmi, ismeretterjesztő, tan-
könyvi, médiaszöveg). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adatkeresés, szótár, szöveg, szövegfeldolgozás, ismeretterjesztő iroda-
lom, szövegtípus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás Órakeret 
23 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű olasz nyelvű nyomtatvány, képeslap, levél írása, tanult olasz 
nyelvű szövegek kiegészítése, önálló szövegalkotás, vázlatkészítés. Az 
ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalko-
tás. 
Élmények, események leírása különböző közlésfajták alkalmazásával. 
Alapvető nyelvhelyességi hibák elkerülése.  
Szövegtípusok és műfajok ismerete. 
Rövidebb mondatok, szövegek fordítása szótár segítségével. 
Néhány digitális szövegtípus (SMS, e-mail) alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás fejlesztése. 
Kép alapján összefüggő írott szöveg készítésének megalapozása, egy-
szerű és összetett mondatokkal személyes és olvasmányélmény alapján, 
a nyelvhelyességi normák betartásával. 
Ismeretlen olasz nyelvű szöveg fordításának gyakorlása írásban. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Kép alapján összefüggő írott szö-
veg készítése egyszerű és össze-
tett mondatokkal. 
 
Fogalmazás készítése személyes 
és olvasmányélmény alapján a 
nyelvhelyességi normák betartá-
sával (pl. kedvenc énekesem, a 
legjobb sportoló). 
 
Megadott szempontok alapján 
különböző műfajú (leírás, elbe-
szélés) olasz nyelvű szövegek 
alkotása, ide értve a tömegkom-
munikációs műfajú (hír, interjú, 
riport) szövegeket is. 
 
Köznyelvi és irodalmi szöveg 

A tanuló 
 összefüggő szöveget tud írni 

kép alapján; 
 képes fogalmazást készíteni 

saját élmény alapján; 
 betartja a nyelvhelyességi 

normákat; 
 tud különböző műfajú szöve-

geket alkotni; 
 magabiztosan fordít szótár 

segítségével a tananyaghoz 
köthető olasz nyelvű szöve-
geket; 

 kulturáltan nyilvánul meg a 
különböző internetes fórumo-
kon. 

Vizuális kultúra: kü-
lönböző témájú képek, 
tematikus képek. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: műfajok, szö-
vegtípusok. 
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írásbeli fordítása önállóan és szó-
tárral 
 
Megjelenés különböző internetes 
felületeken olasz nyelven  
(e-mail, blog). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektronikus szöveg, interjú, riport, hír, képleírás, tematikus kép. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 

Kulturált és hatékony könyvtár–és internethasználat. 
Az alapműveltség elsajátításához, a hatékony tanuláshoz szükséges tu-
dás megszerzésének technikái. 
Tanulást segítő eljárások ismerete, használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kombinált tanulási módok megismerése. Önálló dialógusalkotás, pre-
zentációkészítés, kooperatív technikák alkalmaztatása az eredményesség 
érdekében. A könyvtár- és szótárhasználat ösztönzése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Kombinált tanulási módok:  
szituációs gyakorlatok, koncent-
ráció- és memóriafejlesztő gya-
korlatok, új szövegtanulási tech-
nikák. 
A motiváció erősítése, a szóbeli 
kifejezőkészség, a beszéd fejlesz-
tése nyelvi játékokkal, 
dramatizációs gyakorlatokkal, 
önálló dialógusalkotással az 
Ajánlott témakörök alapján. 
Vázlatkészítés, prezentációkészí-
tés, önálló összefoglalás (pl. 
Olaszország nemzeti parkjai). 
Kooperatív technikák alkalmazá-
sa (páros, projekt- és csoport-
munka) önállóan, illetve tanári 
irányítással (pl. olasz városok 
bemutatása, kedvenc együttesem, 
énekesem). 
Az audiovizuális eszközök, az 
internet tudatos használata. 
Könyvtárhasználati ismeretek 
rendszerezése, bővítése. 
Magabiztos szótárhasználat. 

A tanuló 
 ismer és alkalmaz kombinált 

tanulási módokat a különböző 
tanulási feladatok teljesítése 
érdekében; 
 

 változatos formában képes 
önálló írásbeli és szóbeli szö-
vegalkotásra; 

 célirányosan érdeklődik az 
olasz nyelv tanulása iránt, sa-
ját érdeklődésének megfelelő-
en információt keres; 

 felelősen használja a külön-
böző ismeretforrásokat. 

Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: információ-
szerzés. 
 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: vázlatkészítés, 
könyvtár, szótárak. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információ, könyvtár, tanulás, vázlat, internet, szótár, audiovizuális eszkö-
zök. 

 
 



 

229 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Nyelvi kultúra, ismeretek az olasz nyelvről Órakeret 

55 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló képes az olasz nyelvi mintakövetésre. Rendelkezik az olasz 
nyelv alapfokú nyelvtani, helyesírási és lexikai ismereteivel (szófajok, 
mondatfajták). 
Önállóan képes feladatvégzésre, információszerzésre és –felhasználásra, 
önellenőrzésre. 
Megalapozott az olasz nyelv tudatos használata. Képes rövid olasz 
nyelvű szövegek alkotására. 
Ismert közmondások, szólások jelentését tudja értelmezni. 
Tisztában van a magyartól eltérő hangok képzésével, kiejtésével, írásá-
val. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló helyesírási szabályok alkalmaztatása az 
írott kommunikációban. A gyakran előforduló egyszerű alaktani és 
mondattani szerkezetek önálló használatának elősegítése. A szófajokhoz 
kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, nor-
mák gyakoroltatása, a helyesírás fejlesztése. 
Az olasz nyelvi szókincs folyamatos bővítése. Annak megtapasztaltatá-
sa, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, más-más szavakkal 
is ki lehet fejezni. 
 

Tevékenysé-
gek/ismeretek 

Tematikus/kulturális  
környezet Követelmények Kapcsolódási 

pontok 
A  helyesírási szabá-
lyok gyakoroltatása és 
tudatosítása az olasz 
nyelvben. 
Törekvés a mindennapi 
írásbeli megnyilatkozá-
sokban az igényes he-
lyesírásra és a hibák 
önálló javítására  
 
 
Az állandósult szókap-
csolatok, szólások, 
közmondások jelentése, 
szövegbeli használatuk 
és szerepük (pl Essere 
come un pesce fuori 
acqua; Fidarsi é bene, 
non fidarsi é meglio; 
Trovarsi in alto mare). 
 
 
A régmúlt 
Il passato remoto 
L’uso delle 
preposizioni da e a 
Az a és da elöljárószók 

L’esperienza di un 
emigrante 
Az emigráció 
Narrazione di 
esperienze passate 
Múlt eseményeinek 
elmesélése 
Vari tipi di amicizia 
A barátságok 
Cristoforo Colombo 
Kolombusz Kristóf 
Episodi di vita 
Életesemények 
La musica classica 
A klasszikus zene 
L’acqua 
A víz 
L’informazione, il 
telegiornale, il giornale 
Az információ, híradó, 
újság 
L’organizzazione di 
viaggi, gite e vacanze 
Utazások, vakációk, 
kirándulások 
megszervezése 
Le regole in famiglie e 

A tanuló tudjon: 
-interagire su fatti 
accaduti in un tempo 
lontano 
-régmúlt idők esemé-
nyeire reflektálni 
-raccontare esperienze 
-eseményeket elmesél-
ni 
-esprimere la certezza, 
la probabilitá e la 
possibilitá 
-kifejezni bizonyossá-
got, bizonytalanságot, 
lehetőséget 
-descrivere la biografia 
di una persona 
-életrajzot elmondani 
-esprimere e sostenere 
propri opinioni 
-saját véleménnyel bír-
ni, azt alátámasztani 
-riferire su quanto letto 
-olvasott szöveget szó-
ban összefoglalni 
-interpretare e 
commentare un grafico 

Minden tantárgy: 
a tantárgyra jel-
lemző fogalmak, 
tulajdonnevek, 
földrajzi nevek 
helyesírása. 
 
 
Országismeret: 
szólások, köz-
mondások. 
 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: az em-
ber hangképző 
szervei, szófajok, 
szófajtani ismere-
tek. 
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használata 
 
Il congiuntivo presente 
del essere  e avere 
Az essere és avere igék 
kötő mód jelen ideje 
La preposizione con 
A con elöljárószó 
Il congiuntivo passato 
di essere e avere 
Az avere és essere múlt 
idejű kötőmódja 
Congiuntivo presente e 
passato dei verbi 
Az igék jelen és múlt 
idejű kötőmódja 
Il si passivante 
Az általános alany 
használata 
La preposzione in 
Az in elöljárószó 
Aggettivi – abile- ibile 
Abile, - ibile mellékne-
vek 
La preposzione per 
A per elöljárószó 
Infinito passato e 
presente 
Jelen és múlt idejű fő-
névi igenév 
Discorso indiretto 
Egyenes beszéd 
Preposizioni tra e fra, 
particella ci 
Tra és fra elöljáró sza-
vak, ci névmás 
Congiuntivo imperfetto 
Múlt idejű kötőmód 
Periodo ipotetico della 
possibilitá e della realtá 
A feltételes mondat 
Preposizione di 
A di elöljáró szó 
Pronomi relativi 
Vonatkozó névmás 
Frase causale e relativa 
Magyarázó mellék-
mondat 
Gerundio passato 
Múlt idejű gerundium 

il mondo giovanile 
Szabályok a családban, 
a fiatalok világa 
La salute, gli alimenti e 
la loro composizione 
Az egészség, az 
egészséges táplálkozás 
La globalizzazione, Il 
Nord e il Sud del 
mondo 
A globalozáció, Dél és 
Észak a világban 
Il disagio giovanile, il 
bullismo 
A fiatalok problémái, 
az iskolai erőszak 
Il mascile e il 
femminile 
A fiúk és lányok 
I mezzi di 
communicazione 
A kommunikációs 
eszközök 
Il galateo: le regole di 
comportamento in 
societá 
Az illemszabályok 
Le lingue, il modo di 
apprenderle 
Hogyan tanuljunk 
idegen nyelveket 
 
 
 
 
 

-grafikont értelmezni és 
arról beszélni 
-capire notizie del 
telegironale 
-értelmezni a híradó 
híreit 
-leggere notizie del 
giornale 
-újsághíreket értelmez-
ni 
-fare intervista 
- interjút készíteni 
- esprimere reclami e 
scuse 
- ellenvetéseket megin-
dokolni 
 
-descrivere situazioni 
in famiglia 
- családi eseményeket 
leírni 
-esprimere accordo e 
disaccordo, probabilitá 
e possibilitá 
- kifejezni egyetértését, 
egyet nem értését, a 
lehetőséget 
- descrivere abitudini 
alimentari 
 leírni étkezési szoká-
sokat 
-porre domande di 
chiarimento 
- kérdéseket feltenni a 
helyzet tisztázása vé-
gett 
- confermare, smentire 
- azonos véleményen 
lenni, megcáfolni 
- rifiutare una richiesta 
- elutasítani egy kérést 
- esprimere ipotesi 
irreali 
- valószínűtlen feltéte-
lezéseket kifejezni 
- interagire nell’ambito 
di rituali sociali 
- reflektálni a társadal-
mi szokásokra 
- sostituire una parola 
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Preposizione su 
A su elöljárószó 
Pronomi doppo con ne 
Kettős névmások a ne 
szócskával 
Forma e uso del 
condizionale 
A feltételes mód hasz-
nálata 
Plurale irregolare dei 
nomi 
A főnevek rendhagyó 
többesszáma 
Participio presente e 
passato 
Participium jelen és 
múlt ideje 
Congiuntivo trapassato 
Kötőmód régmúltja 
Periodo ipotetico 
dell’irrealtá 
A valószínűtlenséget 
kifejező feltételes 
mondat 
Forma passiva dei 
verbi 
Az igék passzív formá-
ja 
Concordanza dei tempi 
in modo indicativo 
Igeidő egyeztetés kije-
lentő módban 
Concordanza dei tempi 
in modo congiuntivo 
Igeidő egyeztetés kö-
tőmódban 

dimenticata a 
sconosciuta con 
sinonimi 
- szinonimák használa-
ta 
 
 
 
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Helyesírás, szófaj (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, főnévi 
igenév, elöljárószó), egyeztetés, passzív forma, igeidő. feltételes mon-
dat, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás 

Az olasz irodalom néhány alkotásának ismerete. 
Rövid terjedelmű epikai (mondák, mesék, legendák, elbeszélések) és 
lírai (vers, dal) művek önálló olvasása, tartalom összefoglalása, szerep-
lők jellemzése. 
Olasz nyelvű történetrészletek, legendák, mondák, népszokások drama-
tikus megjelenítése. Lírai alkotások elemzése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Olasz nyelvű epikus és lírai művek olvasása, tartalmuk összefoglalása, 
műfajuk megnevezése. A lírai formanyelv elemeinek megismerése. A 
művek elemzése során a fogalmak felismerése, megnevezése. 
Epikus művek jellemzőinek felismerése (idő, helyszín, cselekmény, 
szereplők). 
Olasz nyelvű kreatív írás fejlesztése, pl. képregény alkotása olasz nyel-
ven. 
Az életkornak megfelelő (ifjúsági) mozgóképi (film, televízió, videó, 
web) adások, műsorok megismerése, az írott média (újság, folyóirat) és 
az internetes lehetőségek nyelvtanulás céljából történő felhasználása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Hosszabb terjedelmű olasz nyel-
vű epikus és lírai művek önálló 
olvasása, értése, tartalom össze-
foglalása, műfajuk megnevezése. 
 
A lírai művek kifejezésmódjának 
felismerése, a művek elemzése 
során a fogalmak megnevezése. 
 
Epikus művek értelmezése, be-
mutatása meghatározott szem-
pontok alapján (idő, helyszín, 
szereplők, cselekmény). 
Kreatív írás, képregény alkotása 
olasz nyelven. 
Az életkornak megfelelő (ifjúsá-
gi) mozgóképi (film, televízió, 
videó, web) adások, műsorok 
megismerése, az írott média (új-
ság, folyóirat) és az internetes 
lehetőségek nyelvtanulás céljából 
történő használata. 
 
Egy olasz film megtekintése, fel-
dolgozása. A monológ és a dialó-
gus szerepének megkülönbözteté-
se. 
Dialógikus művek feldolgozása, 
drámajáték. 
Egyszerűbb, olasz nyelvű média-
szövegek létrehozása (pl. interjú, 

A tanuló 
 önállóan olvas, megért, műfa-

jilag meghatároz és elemez 
hosszabb terjedelmű irodalmi 
műveket; 

 életkorának megfelelő kom-
munikációs felületeket keres 
nyelvtanulás céljából; 

 fejleszti a képzelőerejét, a 
kifejezőkészségét média–és 
más típusú szövegek alkotá-
sán keresztül; 

 különböző szereplőket, maga-
tartástípusokat, karaktereket 
jelenít meg közös játékokban, 
drámajátékokban; 

 felismer, megért és alkot egy-
szerűbb, olasz nyelvű, külön-
böző sajtóműfajú szövegeket. 

Informatika: adatkere-
sés a szerzők életrajzá-
hoz. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: hasonló témá-
jú, műfajú irodalmi 
művek, filmművészet. 
Vizuális kultúra: média 
megjelenés. 
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újságcikk, közösségi portálra ké-
szülő adatlap). 
 
A meghatározó sajtóműfajok fel-
ismerése, alapvető jellemzőik 
tudatosítása (hír, riport, interjú). 
 
Olasz szerzők műveinek vagy 
azok részleteinek ismerete (pl. 
Susanna Tamarro: Vai dove ti 
porta il cuore, Dino Buzzati: Il 
deserto dei tartari, Luigi Piran-
dello: Uno, nessuno e centomila, 
De Amicis :Cuore ). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szerkezet, regény, elbeszélés, dal, konfliktus, elbeszélő, dialógus, mo-
nológ, jelenet, jelmez, konfliktus, szerep, szereplő, hír, riport. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és történeti 

érzék fejlesztése 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanuló rendelkezik az olasz nyelvi kulturált önkifejezés, az önálló 
gondolkodás, véleményalkotás alapszintű képességével. Elfogadja és 
tolerálja a nyelvi különbözőséget, másságot. Képes a konfliktuskezelés-
re és az önálló ismeretszerzésre. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az elektronikus, internetes informá-
cióforrások megbízható kezelésének kialakítása. 
A tetszésnyilvánítás árnyaltabb olasz nyelvi formáinak elsajátíttatása. 
A kulturált véleménynyilvánítás, érvelés, vitázás alapelveinek tudatosí-
tása, megalapozása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Vélemény megfogalmazása ösz-
szefüggő mondatokkal hétközna-
pi helyzetek, olvasmány- és mű-
vészeti élmények alapján. 
Az olasz művészeti alkotásokban 
(képzőművészet, zene, film, szín-
ház) megjelenő erkölcsi és eszté-
tikai értékek, konfliktusok felis-
merése, megnevezése. 
Játékfilmekben megjelenő emberi 
kapcsolatok, cselekedetek, érzel-
mi viszonyulások értelmezése, 
megnevezése 
(pl. Zeffirelli: Fratello sole, 
sorella luna, Romeo e Giulietta ). 
Az érvelés alapjainak megismeré-
se. Részvétel beszélgetésben, 
vitában, saját álláspont előadása, 
megvédése. 
Reagálás mások véleményére 

A tanuló 
 képes önálló vélemény meg-

fogalmazására hétköznapi 
helyzetek vagy művészeti él-
mény alapján; 

 zenei, irodalmi, képzőművé-
szeti élmények átélése során 
fejlődik problémamegoldó 
képessége; 

 képes kulturáltan önálló érték-
ítélet megfogalmazására, ér-
velésre. 

Etika: emberi magatar-
tásformák, konfliktu-
sok, erkölcsi kérdések 
megvitatása. 
 
Vizuális kultúra: kép-
zőművészeti alkotások, 
film. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: irodalmi mű-
vek erkölcsi tanulsá-
gai. 
 
Országismeret: Olasz 
szerzők műveiben 
megjelenő erkölcsi 
problémák. 
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kisközösségi (iskolai, családi, 
baráti) helyzetekben (pl. állatvé-
delem, dohányzás, együttélés sza-
bályai). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulság, vélemény, konfliktus. érvelés, viselkedési norma, értékítélet, 
képzőművészet, zene. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Könyvtári informatika Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 
Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított haszná-
lata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 
információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 
A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepé-
nek megismerése. 
Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 
Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 
A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 
Könyvtárlátogatás. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a tevékeny-
ség információforrása-
inak használata: a te-
vékenységhez kapcso-
lódó információszük-
séglet behatárolása és a 
tevékenységhez, a 
probléma megoldásá-
hoz szükséges komp-
lex tájékozódás. 
 
Fizika, kémia, bioló-
gia-egészségtan: in-
formációk keresése, 
könyvtár-, folyóirat- és 
internethasználat, 
adatbázisok, szimulá-
ciók használata. 
Természettudományi 
témájú ismeretterjesztő 
források önálló keresé-
se, követése, értelme-
zése, az ismeretszerzés 
eredményeinek bemu-
tatása. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: írás, szövegalko-

Könyvtári szolgáltatások 
Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a 
tájékozódásban. A kézikönyvtár önálló használata. 

Információkeresés 
Hatékony, céltudatos információszerzés. 
Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 
Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 
Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai elektronikus 
könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított forrás-
keresés katalógus és bibliográfia segítségével. 
A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított 
alkalmazása. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információfor-
rások és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú 
adatbázisok használata. 

Forráskiválasztás 
A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 
Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 
Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 
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Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 
Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 
Forrásjegyzék összeállítása. 

tás: rövidebb beszámo-
lók anyagának össze-
gyűjtése, rendezése 
források megjelölése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 
szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjte-
mény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasz-
nált irodalom jegyzék. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az informatikai eszközök használata Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete. 
Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete. 
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb 
perifériák használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett is-
meretek bővítése. 
Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megisme-
rése. 
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak 
használata. 
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 
hardver- és/vagy szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 
Különböző informatikai környezetek jellemzőinek, elemeinek 
megismerése. 

Fizika: egyes technikai 
eszközök működésé-
nek megfigyelése, a 
működés feltételeinek 
értelmezése a minden-
napi környezetben. 
 
Fizika, biológia-
egészségtan, kémia: a 
tudomány és a technika 
mindennapi élettel való 
kapcsolata, az egyéni 
felelősség kérdése. 
 
Fizika, kémia, matema-
tika, biológia-
egészségtan: a tantárgyi 
órán felmerülő felada-
tok informatikai esz-
közzel történő megol-
dása. Az adott helyzet-

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett 
ismeretek bővítése 
Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés lehetőségei.  
Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megis-
merése 
Informatikai eszközök fő részegységei.  
Perifériák, adathordozó eszközök működési elvei.  
Digitalizálás. 
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatá-
sainak használata 
Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram alapszolgáltatá-
sainak használata (mappaszerkezet kialakítása adathordozón, állo-
mányműveletek, tömörítés, kibontás).  
Egy hálózati operációs rendszer használatának alapszabályai (pél-
dául: jogosultságok, adatvédelem, adatbiztonság).  
Az iskolai hálózat használata (szabályok, lehetőségek). 
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Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 
hardver- és szoftvereszköz kiválasztása 
Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas eszközök kiválasztása. 

hez legjobban illeszke-
dő hardver és szoftver 
kiválasztása.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, merevlemez, optikai lemez, lemez-
meghajtó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömö-
rített állomány. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Alkalmazói ismeretek Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, 
formázása, mentése. 
Szövegműveletek végrehajtása. 
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 
formázása.  
A dokumentumtípusok megismerése. 
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek ké-
szítése. 
Előadások, bemutatók készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 
formázása 
Kisebb méretű, de többféle formátumú dokumentum minta vagy leírás 
alapján történő elkészítése. 
Objektumok (például: táblázat, videó, diagram) beillesztése dokumen-
tumba. 
A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok tulajdonságai-
nak megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 
Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő elkészítése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szö-
vegalkotás a tár-
sadalmi (közös-
ségi) élet külön-
böző területein a 
papíralapú és az 
elektronikus mű-
fajokban). 
 
Fizika, kémia, 
biológia-
egészségtan: kí-
sérlet vagy vizs-
gálat jegyző-
könyvének elké-
szítése. 
 
Vizuális kultúra: 
a technikai médi-
umok képalkotó 
módszerei; vizuá-
lis reklámok. 

A dokumentumtípusok megismerése 
Weblap. 
Blogkészítés. 
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készí-
tése 
Digitális médiaelemek készítése (például: hangfelvétel, videofelvétel, 
fényképezés), jellemzőik megismerése.  
Műveletek médiaelemekkel (például: szerkesztés, vágás). 
Előadások, bemutatók készítése 
Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú prezen-
tációk készítése. 

Kulcsfogalmak 
/fogalmak 

Szöveg, digitális médiaelem, weblap, blog. 
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A továbbhaladás feltételei 
 
Szókincs: 1300 aktív és 700 passzív lexikai egység 
 
Beszédértési készség 
Legyenek képesek átlagos beszédtempójú, irodalmi kiejtéssel elmondott, köznapi témájú 
közlés lényeges információinak megértésére, a szöveg összefüggéseinek felismerésére, a 
szöveg alapján kérdések megválaszolására, vázlatkészítésre. 
Pontosan érzékeljék a beszélők érzelmeit, a témához és egymáshoz fűződő kapcsolatait. 
Értsék meg a tanár a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos idegen nyelvű 
magyarázatát, ha az ismert nyelvi elemekre épül. 
Tudja kiemelni ismert témájú autentikus hanganyagból a lényeget, találja meg a számá-
ra fontos információt és az esetleg ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggés-
ből. 
 
Beszédkészség 
Kiejtésében ne legyenek értést akadályozó hibák. 
Legyenek képesek a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten képek, képsorok le-
írására, a képekhez kapcsolódó gondolataik kifejezésére röviden, vázlat alapján történet 
elmondására, interjú készítésére. 
Tudjanak személyeket, tárgyakat, eseményeket leírni és összehasonlítani, beszélgetést 
kezdeményezni, véleményt, érzéseket kifejezni.  
Tudjanak szerepjátékban, életszerű helyzetekben kezdeményezni, és váratlan fordula-
tokra reagálni.  
A tanulók megfelelő előkészítés után tudjanak összefoglalót és beszámolót, ismertetőt, kis-
előadást tartani megadott témakörben. 
Tanuljanak meg verseket, rövid prózai szövegeket, a memorizált nyelvi egységeket 
használják kreatívan más beszédhelyzetekben. 
Tudjanak külföldi (az adott célnyelvet beszélő) partnerrel is beszélgetést folytatni, önma-
gukról, szűkebb és tágabb környezetükről. 
Ismerjék a célnyelvi országok metakommunikációs kifejező eszközeit.  
 
Olvasásértési készség 
Tudjanak kifejezően felolvasni olyan szöveget, amelyet tanárral vagy hanganyagok se-
gítségével gyakoroltak.   
Tudjanak az adott szövegben tájékozódni, a szöveg lényeges információit megérteni és 
azt szóban, vagy írásban röviden visszaadni.  
Dolgozzanak fel ismeretlen szöveget önállóan –esetleg házi olvasmányként – egyszerűbb 
szempontok szerint.  
Értsék meg globálisan a hosszabb olvasmányok és szövegek tartalmát, tudják azok szer-
kezetét áttekinteni. 
Adott témához tudjanak önállóan ismeretanyagot gyűjteni. 
 
Írásbeli készség 
Legyen képes a tanuló összetett mondatok alkalmazásával is 120-150 szavas összefüggő 
fogalmazás, tartalmi összefoglalás, képleírás készítésére, s tudja ezekben véleményét kifej-
teni. 
Legyen képes megadott szempontok alapján jegyzeteket készíteni, érveket és ellenérveket 
gyűjteni. 
Ismert szöveg alapján készítsen vázlatot.  
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Tudjon a levél formai sajátosságait betartva, megadott tartalmi szempontok alapján 
magánlevelet írni. 
Gyakorolja a legalapvetőbb szövegtípusok írását. 

 
 

8. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 30 
Olvasás, az írott szöveg megértése 18 
Írás, szövegalkotás 23 
A tanulási képesség fejlesztése folyamatos 
Olasz nyelvi kultúra, nyelvi ismeretek 55 
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 15 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és történeti érzék fejlesztése folyamatos 
Könyvtári informatika 3 
Az informatikai eszközök használata folyamatos 
Alkalmazói ismeretek folyamatos 

Összesen: 144 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 
Órakeret  

30 óra 

Előzetes tudás 

A kifejező kommunikáció, a megfelelő olasz nyelvi szókincs alkalma-
zása személyes beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzé-
sekor. 
Ismert szituációban olasz nyelvi kommunikáció, alkalmazkodás a kü-
lönféle beszédhelyzetekhez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A különféle iskolai és kisközösségi beszédhelyzeteknek megfelelő be-
szédmód, szókincs gyakoroltatása, fejlesztése. 
A tömegkommunikáció formáinak, néhány gyakoribb műfajának meg-
ismertetése. 
A kifejező és pontos vers- és prózamondás fejlesztése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Kifejező, a nem verbális jeleket a 
beszédhelyzetnek megfelelően 
használó olasz nyelvű megnyilat-
kozás. 
A különféle mindennapi olasz 
nyelvű megnyilatkozások, vala-
mint a tömegkommunikáció üze-
neteinek megértése (pl. időjárás-
jelentés, plakát, reklám). 
 
Beszédbátorság, szóbeli kifejező-
készség erősítése valós beszéd-
helyzetekben, adott témakörök-
ben, hétköznapi témákban. 

A tanuló 
 képes a mindennapi helyzet-

nek megfelelő folyamatos 
olasz nyelvű kommunikáció-
ra; 

 motivált valós, vagy témakö-
rökhöz köthető beszédhelyze-
tekben való részvételre; 

 magabiztosan old meg hallás-
értési feladatokat; 

 iskolai helyzetekben használja 
az olasz nyelv fordulatait. 

Minden tantárgy: kis-
előadás, részvétel be-
szélgetésben, vitában. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: szóbeli meg-
nyilvánulások formái. 
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Egyszerű, begyakorolt minden-
napi témák megbeszélése kiscso-
portban (pl. köszöntés, kérés, to-
vábbtanulás, környezetvédelem). 
 
Olasz nyelvű hallás utáni értési 
feladatok megoldása. 
 
Kommunikáció iskolai helyze-
tekben: megbeszélés, hozzászólás, 
rövid alkalmi beszéd, kiselőadás, 
a helyzetnek és a kommunikációs 
célnak megfelelő beszédmód, 
szókincs használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vélemény, megbeszélés, kérés, köszöntés, hozzászólás, felszólalás, kis-
előadás, tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, írott szöveg értése Órakeret  
18 óra 

Előzetes tudás 

Olasz nyelvű köznapi és irodalmi szövegek alapszintű feldolgozása. 
A szöveghez tartozó kép és a szöveg közötti összefüggés felismerése, 
egyszerűbb ábrák, táblázatok, jelek értelmezése. 
A szókincs gazdagítása. 
Érdeklődés az olasz nyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai iránt. 
Az olvasási, a szövegértési hibák felismerése. 
A tanult szövegértési, szöveg feldolgozási stratégiák alkalmazása külön-
féle megjelenésű és típusú szövegeken.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Újabb szöveg feldolgozási módok, adatkeresési technikák megismerte-
tése, gyakoroltatása. 
Hosszabb, nyelvileg összetettebb szöveg folyékony, szöveghű olvasásá-
nak fejlesztése megfelelő szóhangsúllyal és intonációval. 
A megfelelő információkezelési módok megismertetése, gyakorlati al-
kalmazása nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
A megismert szöveg feldolgozási 
módok gyakorlása, újabb techni-
kák megismerése, azok gyakor-
latban történő alkalmazása. 
 
Ismert és ismeretlen, köznyelvi és 
irodalmi olasz nyelvű szöveg 
érzelmi-gondolati tartalmát kife-
jező olvasás (lásd: Kulturális 
élet, média, Politika és történelem 
témakör). 
 
Az olvasott olasz nyelvű szöveg 
tartalmának és az azt kiegészítő 

A tanuló 
 tud szöveget önállóan vagy 

segítséggel különböző techni-
kákkal feldolgozni; 

 tud pontosan és megfelelő 
hangsúllyal, hanglejtéssel 
szöveget olvasni; 

 képes a szöveg összekapcso-
lására ábrákkal, képekkel; 

 képes olasz nyelvű szöveg 
értelmezésére, a lényeg ki-
emelésére; 

 biztosan kezeli a különböző 
adatforrásokat, szótárakat; 

Minden tantárgy: az 
egyes tantárgyakban 
olvasott szövegek fel-
dolgozásának tantárgyi 
sajátosságai. 
 
Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: ábrák, ké-
pek, illusztrációk ér-
telmezése. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom; szótárhaszná-
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képek, ábrák összefüggéseinek 
felfedezése, értelmezése (pl. olasz 
nyelvű képregények, családfa). 
Az olvasott szöveg megértése, 
lényegének kiemelése, esemé-
nyek, érzelmek megértése. 
 
A különböző forrásokból (inter-
net, könyvtár) származó adatok 
keresése, kezelése, értelmezése, 
összefüggések levonása. 
 
Elektronikus és nyomtatott szótá-
rak használata. 
 
Szövegtípusok felismerése (szép-
irodalmi, ismeretterjesztő, tan-
könyvi, médiaszöveg). 

 eligazodik különböző szöveg-
típusok között. 

lat, szókincs. 
 
 
 
 
Országismeret: isme-
retterjesztő, szépiro-
dalmi szövegek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Adatkeresés, szótár, szöveg, szövegfeldolgozás, ismeretterjesztő iroda-
lom, szövegtípus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, szövegalkotás Órakeret 
23 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű olasz nyelvű nyomtatvány, képeslap, levél írása, tanult olasz 
nyelvű szövegek kiegészítése, önálló szövegalkotás, vázlatkészítés. Az 
ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalko-
tás. 
Élmények, események leírása különböző közlésfajták alkalmazásával. 
Alapvető nyelvhelyességi hibák elkerülése.  
Szövegtípusok és műfajok ismerete. 
Rövidebb mondatok, szövegek fordítása szótár segítségével. 
Néhány digitális szövegtípus (SMS, e-mail) alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás fejlesztése. 
Kép alapján összefüggő írott szöveg készítésének megalapozása, egy-
szerű és összetett mondatokkal személyes és olvasmányélmény alapján, 
a nyelvhelyességi normák betartásával. 
Ismeretlen olasz nyelvű szöveg fordításának gyakorlása írásban. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Kép alapján összefüggő írott szö-
veg készítése egyszerű és össze-
tett mondatokkal. 
 
Fogalmazás készítése személyes 
és olvasmányélmény alapján a 
nyelvhelyességi normák betartá-
sával (pl. kedvenc énekesem, a 
legjobb sportoló). 
 
Megadott szempontok alapján 

A tanuló 
 összefüggő szöveget tud írni 

kép alapján; 
 képes fogalmazást készíteni 

saját élmény alapján; 
 betartja a nyelvhelyességi 

normákat; 
 tud különböző műfajú szöve-

geket alkotni; 
 magabiztosan fordít szótár 

segítségével a tananyaghoz 

Vizuális kultúra: kü-
lönböző témájú képek, 
tematikus képek. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: műfajok, szö-
vegtípusok. 
 
 
Informatika: a szöveg-
szerkesztő programok 
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különböző műfajú (leírás, elbe-
szélés) olasz nyelvű szövegek 
alkotása, ide értve a tömegkom-
munikációs műfajú (hír, interjú, 
riport) szövegeket is. 
 
Köznyelvi és irodalmi szöveg 
írásbeli fordítása önállóan és szó-
tárral 
 
Megjelenés különböző internetes 
felületeken olasz nyelven  
(e-mail, blog). 

köthető olasz nyelvű szöve-
geket; 

 kulturáltan nyilvánul meg a 
különböző internetes fórumo-
kon. 

lehetőségei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elektronikus szöveg, interjú, riport, hír, képleírás, tematikus kép. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 

Kulturált és hatékony könyvtár–és internethasználat. 
Az alapműveltség elsajátításához, a hatékony tanuláshoz szükséges tu-
dás megszerzésének technikái. 
Tanulást segítő eljárások ismerete, használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kombinált tanulási módok megismerése. Önálló dialógusalkotás, pre-
zentációkészítés, kooperatív technikák alkalmaztatása az eredményesség 
érdekében. A könyvtár- és szótárhasználat ösztönzése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Kombinált tanulási módok:  
szituációs gyakorlatok, koncent-
ráció- és memóriafejlesztő gya-
korlatok, új szövegtanulási tech-
nikák. 
 
A motiváció erősítése, a szóbeli 
kifejezőkészség, a beszéd fejlesz-
tése nyelvi játékokkal, 
dramatizációs gyakorlatokkal, 
önálló dialógusalkotással az 
Ajánlott témakörök alapján. 
 
Vázlatkészítés, prezentációkészí-
tés, önálló összefoglalás (pl. 
Olaszország múzeumai, művészeti 
értékei). 
Kooperatív technikák alkalmazá-
sa (páros, projekt- és csoport-
munka) önállóan, illetve tanári 
irányítással (pl. olasz városok, 
régiók bemutatása, az olasz élet-
stílus bemutatása, az olasz nők 

A tanuló 
 ismer és alkalmaz kombinált 

tanulási módokat a különböző 
tanulási feladatok teljesítése 
érdekében; 

 változatos formában képes 
önálló írásbeli és szóbeli szö-
vegalkotásra; 

 célirányosan érdeklődik az 
olasz nyelv tanulása iránt, sa-
ját érdeklődésének megfelelő-
en információt keres; 

 felelősen használja a külön-
böző ismeretforrásokat. 

Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: információ-
szerzés. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: vázlatkészítés, 
könyvtár, szótárak. 
 
Informatika: informá-
ciókeresés, internet, 
weblapok. 
 
Országismeret: könyv-
tárhasználat. 
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helyzetének bemutatása). 
 
Az audiovizuális eszközök, az 
internet tudatos használata. 
Könyvtárhasználati ismeretek 
rendszerezése, bővítése. 
Magabiztos szótárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Információ, könyvtár, tanulás, vázlat, internet, szótár, audiovizuális 
eszközök. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvi kultúra, ismeretek az olasz nyelvről Órakeret 
55 óra 

Előzetes tudás 

A leggyakrabban előforduló helyesírási szabályok ismerete, azok foko-
zatos, önálló alkalmazása az írott kommunikációban. Gyakran előfordu-
ló egyszerű alaktani és mondattani szerkezetek önálló használata. A 
szófajokhoz kapcsolódó alapvető és gyakori helyesírási szabályok, 
normák ismerete, alkalmazása, igény a pontos helyesírás iránt. 
Megfelelő szókincs a feladatok elvégzéséhez. 
Az olasz és a magyar nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és külön-
bözőségek alapszintű ismerete. 
Elöljáró szavak, összetett szavak; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, 
számnév, elöljárószó, névmások, főnévi igenév. 
Mondatfajták típusai, használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olasz nyelv szerkezetének, változásainak megfigyeltetése. Gyakran 
előforduló szókapcsolatok, kifejezések, mondattani szerkezetek tudatos 
használata. Szófaji ismeretek bővítése. 
Olasz nyelvi tudatosság fejlesztése. Az olasz nyelv eredetének megis-
mertetése. 

Tevékenységek/ 
ismeretek 

Tematikus/kulturális 
környezet Követelmények Kapcsolódási 

pontok 
Törekvés a mindennapi 
írásbeli megnyilatkozá-
sokban az igényes he-
lyesírásra és a hibák 
önálló javítására. 
Az eddig megtanult 
nyelvtani ismeretek 
megerősítése, bonyo-
lultabb szövegkörnye-
zetbe való helyezése.  
 
-Gli articoli 
determinativi e 
indeterminativi 
A határozott és határo-
zatlan névmás 
-Futuro semplice e 
anteriore 
Egyszerű és összetett 

-Il sistema dei trasporti 
in Italia 
- Olaszország 
közlekedési hálózata 
- L’arte italiana 
classica e 
contemporanea 
- A klasszikus és a 
modern olasz művészet 
- L’emigrazione e 
immigrazione italiana 
- Az olasz ki- és 
bevándorlás 
- Provocazione 
dell’arte moderna 
- Az olasz modern 
művészet provikációja 
- I partiti della prima e 
della seconda republica 

A tanuló tudjon: 
-interagire su fatti 
accaduti in un tempo 
lontano 
-régmúlt idők esemé-
nyeire reflektálni 
-raccontare esperienze 
-eseményeket elmesél-
ni 
-esprimere la certezza, 
la probabilitá e la 
possibilitá 
-kifejezni bizonyossá-
got, bizonytalanságot, 
lehetőséget 
-descrivere la biografia 
di una persona 
-életrajzot elmondani 
-raccontare eventi 

Minden tantárgy: 
a tantárgyra jel-
lemző fogalmak, 
tulajdonnevek, 
földrajzi nevek 
helyesírása. 
 
Országismeret:  
Olaszország föld-
rajza, történelme, 
művészete, 
szociokúlturája 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: az em-
ber hangképző 
szervei, szófajok, 
szófajtani ismere-
tek. 
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jelen 
 
-Il condizionale 
semplice e composto 
Az egyszerű és össze-
tett feltételes mód 
-Passato; differenza tra 
passato prossimo e 
passato remoto 
-Múlt idő: a régmúlt és 
a közelmúlt közötti 
különbség 
- Differenza tra passato 
prossimo e imperfetto 
- A folyamatos múlt és 
közelmúlt közti kü-
lönbség 
- Condizionale 
composto: futuro nel 
passato 
- Összetett jövő: jövő 
idő a múltban 
- Gli aggettivi 
- A melléknevek 
La frase scissa, 
costruzione esplicita e 
implicita 
-Az összetett mondat 
-Il congiuntivo presente 
-A jelen idejű kötőmód 
Il congiuntivo 
imperfetto 
-A múlt idejű kötőmód 
-Gli aggettivo letterale 
e figurativo 
-A konkrét és figuratív 
melléknevek 
-Modi per affermare 
negando 
-Tagadva állítás 
- Femminile dei nomi 
di professione 
- A foglalkozások női 
alakjai 
-Sinonimi e contrari 
-Szinonimák és ellenté-
tek 
- alcune parole 
composte, il plurale 
delle parole composte 

italiana 
- Az első és a második 
olasz köztársaság és a 
pártok 
- Il design italiano, la 
casa, l’arredamento 
- Az olasz 
formatervezés, ház és 
berendezés 
- Gli italiani e il gioco, 
gli italiani e lo 
psicologo 
- Az olaszok és a 
szerencsejáték, az 
olaszok és a 
pszichológus 
- Donne italaine e il 
lavoro 
- Az olasz nők és a 
munkavállalás 
- Il genere giallo nella 
letteratura italiana 
- A krimi az olasz 
irodalomban 
- Le isole Eolie, vivere 
in montagna 
Az Eolie-sziget, élet e 
hegyekben 
-Cucina italiana 
-Az olasz konyha 
- I progetti 
architettonivci a Roma 
- Róma építészeti tervei 
- L’architettura 
contemporanea italiana 
- A mai olasz építészet 
- Storia del cinema 
italiano.  
- Az olasz 
filmművészet története 
 
 
 
 

storici 
- történelmi eseménye-
ket elmesélni 
-esprimere e sostenere 
propri opinioni 
-saját véleménnyel bír-
ni, azt alátámasztani 
-riferire su quanto letto 
-olvasott szöveget szó-
ban összefoglalni 
-interpretare e 
commentare lavori 
artistici 
-leírni és interpretálni 
művészeti alkotásokat 
-capire notizie del 
telegirnale 
-értelmezni a híradó 
híreit 
-leggere notizie del 
giornale 
-újsághíreket értelmez-
ni 
-fare intervista 
- interjút készíteni 
- ascoltare interviste 
originali e interpretarli 
- eredeti riportokat 
megérteni és interpre-
tálni 
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- Összetett szavak és 
azok többes száma 
-Forma riflessiva e 
forma spersonalizzante 
- Visszaható és sze-
mélytelen igék 
-Il ritmo e 
l’intonazione 
A ritmus és az intoná-
ció 
-Che congiunzione e 
pronome relativo 
-A che, mint kötőszó és 
vonatkozó névmás 
-Altri pronomi relativi 
- Egyéb vonatkozó 
névmások 
-Concordanza del 
tempo , 
contemporenaitá e 
anterioritá 
-Igeidő-egyeztetés, 
előidejűség és utóidejű-
ség 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás 

Az olasz irodalom néhány alkotásának ismerete. 
Rövid terjedelmű epikai (mondák, mesék, legendák, elbeszélések) és 
lírai (vers, dal) művek önálló olvasása, tartalom összefoglalása, szerep-
lők jellemzése. 
Olasz nyelvű történetrészletek, legendák, mondák, népszokások drama-
tikus megjelenítése. Lírai alkotások elemzése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Olasz nyelvű epikus és lírai művek olvasása, tartalmuk összefoglalása, 
műfajuk megnevezése. A lírai formanyelv elemeinek megismerése. A 
művek elemzése során a fogalmak felismerése, megnevezése. 
Epikus művek jellemzőinek felismerése (idő, helyszín, cselekmény, 
szereplők). 
Olasz nyelvű kreatív írás fejlesztése, pl. képregény alkotása olasz nyel-
ven. 
Az életkornak megfelelő (ifjúsági) mozgóképi (film, televízió, videó, 
web) adások, műsorok megismerése, az írott média (újság, folyóirat) és 
az internetes lehetőségek nyelvtanulás céljából történő felhasználása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Hosszabb terjedelmű olasz nyel-
vű epikus és lírai művek önálló 
olvasása, értése, tartalom össze-
foglalása, műfajuk megnevezése. 
 

A tanuló 
 önállóan olvas, megért, műfa-

jilag meghatároz és elemez 
hosszabb terjedelmű irodalmi 
műveket; 

Informatika: adatkere-
sés a szerzők életraj-
zához. 
 
Magyar nyelv és iro-
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A lírai művek kifejezésmódjának 
felismerése, a művek elemzése 
során a fogalmak megnevezése. 
 
Epikus művek értelmezése, be-
mutatása meghatározott szem-
pontok alapján (idő, helyszín, 
szereplők, cselekmény). 
Kreatív írás, képregény alkotása 
olasz nyelven. 
Az életkornak megfelelő (ifjúsá-
gi) mozgóképi (film, televízió, 
videó, web) adások, műsorok 
megismerése, az írott média (új-
ság, folyóirat) és az internetes 
lehetőségek nyelvtanulás céljából 
történő használata. 
 
Egy olasz film megtekintése, fel-
dolgozása. A monológ és a dialó-
gus szerepének megkülönbözteté-
se. 
Dialógikus művek feldolgozása, 
drámajáték. 
 
Egyszerűbb, olasz nyelvű média-
szövegek létrehozása (pl. interjú, 
újságcikk, közösségi portálra ké-
szülő adatlap). 
 
A meghatározó sajtóműfajok fel-
ismerése, alapvető jellemzőik 
tudatosítása (hír, riport, interjú). 
 
Olasz szerzők műveinek vagy 
azok részleteinek ismerete (pl. 
Massimo Carlotto: La veritá 
dell’alligatore, Giorgio 
Faletti:Niente di vero tranne gli 
occhi, Leonardo Sciascia: Il 
giorno della civetta  

 életkorának megfelelő kom-
munikációs felületeket keres 
nyelvtanulás céljából; 

 fejleszti a képzelőerejét, a 
kifejezőkészségét média–és 
más típusú szövegek alkotá-
sán keresztül; 

 különböző szereplőket, maga-
tartástípusokat, karaktereket 
jelenít meg közös játékokban, 
drámajátékokban; 

 felismer, megért és alkot egy-
szerűbb, olasz nyelvű, külön-
böző sajtóműfajú szövegeket. 

dalom: hasonló témá-
jú, műfajú irodalmi 
művek, filmművészet. 
 
Országismeret: politi-
ka, történelem, művé-
szet 
 
Vizuális kultúra: média 
megjelenés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szerkezet, regény, elbeszélés, dal, konfliktus, elbeszélő, dialógus, mono-
lóg, jelenet, jelmez, konfliktus, szerep, szereplő, hír, riport. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és történeti 

érzék fejlesztése 
Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
A tanuló rendelkezik az olasz nyelvi kulturált önkifejezés, az önálló 
gondolkodás, véleményalkotás alapszintű képességével. Elfogadja és 
tolerálja a nyelvi különbözőséget, másságot. Képes a konfliktuskezelés-



 

246 
 

re és az önálló ismeretszerzésre. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az elektronikus, internetes informá-
cióforrások megbízható kezelésének kialakítása. 
A tetszésnyilvánítás árnyaltabb olasz nyelvi formáinak elsajátíttatása. 
A kulturált véleménynyilvánítás, érvelés, vitázás alapelveinek tudatosí-
tása, megalapozása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Vélemény megfogalmazása ösz-
szefüggő mondatokkal hétközna-
pi helyzetek, olvasmány- és mű-
vészeti élmények alapján. 
Az olasz művészeti alkotásokban 
(képzőművészet, zene, film, szín-
ház) megjelenő erkölcsi és eszté-
tikai értékek, konfliktusok felis-
merése, megnevezése. 
 
Játékfilmekben megjelenő emberi 
kapcsolatok, cselekedetek, érzel-
mi viszonyulások értelmezése, 
megnevezése 
(pl. Zeffirelli: Fratello sole, 
sorella luna, Romeo e Giulietta ). 
 
Az érvelés alapjainak megismeré-
se. Részvétel beszélgetésben, 
vitában, saját álláspont előadása, 
megvédése. 
Reagálás mások véleményére 
kisközösségi (iskolai, családi, 
baráti) helyzetekben (pl. állatvé-
delem, dohányzás, együttélés sza-
bályai). 

A tanuló 
 képes önálló vélemény meg-

fogalmazására hétköznapi 
helyzetek vagy művészeti él-
mény alapján; 

 zenei, irodalmi, képzőművé-
szeti élmények átélése során 
fejlődik problémamegoldó 
képessége; 

 képes kulturáltan önálló érték-
ítélet megfogalmazására, ér-
velésre. 

Etika: emberi magatar-
tásformák, konfliktu-
sok, erkölcsi kérdések 
megvitatása. 
 
Vizuális kultúra: kép-
zőművészeti alkotások, 
film. 
 
Magyar nyelv és iro-
dalom: irodalmi mű-
vek erkölcsi tanulsá-
gai. 
 
Országismeret: Olasz 
szerzők műveiben 
megjelenő erkölcsi 
problémák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tanulság, vélemény, konfliktus. érvelés, viselkedési norma, értékítélet, 
képzőművészet, zene. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Könyvtári informatika Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 
Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított haszná-
lata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 
információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 
A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepé-
nek megismerése. 
Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 
Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 
A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 
Könyvtárlátogatás. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a tevékeny-
ség információforrása-
inak használata: a te-
vékenységhez kapcso-
lódó információszük-
séglet behatárolása és a 
tevékenységhez, a 
probléma megoldásá-
hoz szükséges komp-
lex tájékozódás. 
 
Fizika, kémia, bioló-
gia-egészségtan: in-
formációk keresése, 
könyvtár-, folyóirat- és 
internethasználat, 
adatbázisok, szimulá-
ciók használata. 
Természettudományi 
témájú ismeretterjesztő 
források önálló keresé-
se, követése, értelme-
zése, az ismeretszerzés 
eredményeinek bemu-
tatása. 
 
. 

Könyvtári szolgáltatások 
Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a 
tájékozódásban. A kézikönyvtár önálló használata. 

Információkeresés 
Hatékony, céltudatos információszerzés. 
Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 
Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 
Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai elektronikus 
könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított forrás-
keresés katalógus és bibliográfia segítségével. 
A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított 
alkalmazása. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információfor-
rások és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú 
adatbázisok használata. 

Forráskiválasztás 
A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 
Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 
Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 
Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 
Forrásjegyzék összeállítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 
szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjte-
mény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasz-
nált irodalom jegyzék. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 
Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete. 
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb 
perifériák használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak 
használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram alapszolgáltatá-
sainak használata  
Az iskolai hálózat használata (szabályok, lehetőségek). 
Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas eszközök kiválasztása. 

Fizika, kémia, matema-
tika, biológia-
egészségtan: a tantárgyi 
órán felmerülő felada-
tok informatikai esz-
közzel történő megol-
dása. Az adott helyzet-
hez legjobban illeszke-
dő hardver és szoftver 
kiválasztása.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak hálózat, hálózati szolgáltatás 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Alkalmazói ismeretek Órakeret 
folyamatos 

Előzetes tudás 

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, 
formázása, mentése. 
Szövegműveletek végrehajtása. 
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 
formázása.  
Előadások, bemutatók készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő elkészítése. 
Az olasz nyelv és kultúra tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző 
típusú prezentációk készítése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szö-
vegalkotás a tár-
sadalmi (közös-
ségi) élet külön-
böző területein a 
papíralapú és az 
elektronikus mű-
fajokban). 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Szöveg, prezentáció 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló eligazodik, és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és cso-
portos olasz nyelvű kommunikációs helyzetekben, vitákban, képes állás-
pontjának megfelelően érvelni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kap-
csolatos saját véleményét szóban és írásban olasz nyelven megfogalmaz-
ni, állításait indokolni. 
Tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. 
Képes a különböző műfajú olasz nyelvű szövegek megértésére, a szöveg-
ből információk visszakeresésére. 
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 
készíteni. 
A tanuló ismeri, és törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfaj-
ták használatára. 
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban nyelvtani, nyelvhelyességi, he-
lyesírási, mondattani ismereteit. 
Ismeri, és a nyelvtanulás céljából használja is a tömegkommunikáció esz-
közeit, lehetőségeit. 
A tanuló képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására. 
Tudja jellemezni a szereplőket. El tud igazodni az olasz irodalomban. 
A tanuló tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 
elektronikus sajtó műfajaival, az internet társadalmi, illetve a nyelvtanu-
lásban betöltött szerepével. 
Tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alap-
szolgáltatásait. 
Tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni. 
Tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta 
vagy leírás alapján elkészíteni. 
Tudjon bemutatót készíteni. 

 
A továbbhaladás feltételei 
 
Szókincs: 1600 aktív és 800 passzív lexikai egység 
 
Beszédértési készég 
Értse meg a tanár hosszabb, összetettebb magyarázatát, könnyen észreveszi a 
témaváltást, ha az nem túl hirtelen történik. 
Értse meg a beszédből a lényeges információkat.    
Szűrje ki a rádióban és a televízióban az őt érdeklő műsorokból a számára fontos in-
formációkat, amelyek saját érdeklődési körének megfelelnek. 
Tudja követni mások társalgását, és tudjon bekapcsolódni. 
Értse meg a folyamatos, kevésbé személyes témáról szóló beszédet, és tudjon magyarázatot 
kérni, ha nem ért valamit. 
 
Beszédkészség 
Törekedjen helyes intonációra, a nyelvhelyességi szabályok betartására, tegye beszédét 
színesebbé a megismert szófordulatok segítségével. 
Vegyen részt előzetes felkészülés nélkül hozzá közelálló témában folytatott beszélgetés-
ben. 
Legyen képes önállóan, megfelelő előkészítés után beszámolót, ismertetőt, kiselőadást 
tartani. 
Igyekezzen magyarázat, definíció segítségével megoldani kommunikációs nehézségeit.  
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Tudja álláspontját kifejteni, ellenvéleményét és egyet nem értését udvariasan kifejezni, 
indokolni. 
Tudjon külföldi partnerrel is általános és aktuális témakörökben beszélgetést folytatni. 
Tudjon a külföldi utazás során előforduló gyakori nyelvi helyzetekben bátran megnyilvánul-
ni. 
Tudjon néhány verset vagy rövid prózai szöveget kifejezően előadni. 
 
 
Olvasásértési készség 
Értsen meg sok új információt tartalmazó nyelvileg összetettebb szöveget. 
Tudjon következtetni az ismeretlen elemekre a szövegösszefüggésből. 
Értsen meg az életkorának megfelelő általános tájékozottságot feltételező idegen nyelvű 
újságcikket, ismeretterjesztő szöveget, reklámot, használati utasítást, történetet egy és 
kétnyelvű szótár segítségével. Legyen képes ilyen szövegekkel kapcsolatos kérdések 
megválaszolására, táblázatok kitöltésére.  
Alakítson ki önálló olvasási stratégiákat és olvasson változatos műfajban és témakörben 
idegen nyelven is, valamint ébredjen fel erre való igénye. 
 
Írásbeli készség 
Legyen képes általános témákban, különböző műfajokban 150-200 szavas irányított fo-
galmazást írni, melynek logikai menete világos. Legyen képes mondandóját változatos kife-
jezésekkel, mondatszerkezetekkel, megfelelő központozással, tagolással és helyesírással a 
témának megfelelő stílusban megfogalmazni. 
Legyen képes egyszerű hivatalos levél írására néhány fontos témában (pl.: információ-
kérés, reklamáció, kérvény, stb.). 
Tudjon önéletrajzot írni. 
Legyen képes saját véleményét egyszerűen megfogalmazni, és álláspontját indokolni. 

 
 
Az írásbeli és szóbeli kommunikáció különböző formáinak gyakorlására ajánlott téma-
körök 

5–8. évfolyamra 
Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család 
Én és a családom. 
Családtagok bemutatása. 
Emberi kapcsolatok, barátok, baráti kör. 
Munka, foglalkozások. 
Alkalmazkodás, jellemvonások. 
Az egyén és a közösség, konfliktustípusok. Mindennapi tevékeny-
ségek, napirend, a család mindennapjai. 
Családfa, elődeink. 
Családi ünnepek. 

Etika: az együttélés 
szabályai és konfliktu-
sai a különböző közös-
ségi színtereken. 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szereplők jellem-
zése, konfliktusok kü-
lönböző irodalmi mű-
vekben. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: család, 
munkamegosztás, fog-
lalkozások, ünnepek. 
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Otthon 
Otthonom, szűkebb környezetem. 
Kedvenc játékaim. 
Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Biológia-egészségtan1; 
földrajz: lakóhelyi kör-
nyezet. 
 

Étkezés 
Napi étkezések. 
Kedvenc ételeim, italaim. 
Egészséges táplálkozás, főzés, receptek, főzőműsorok. 
Étkezés étteremben, gyorséttermek, készételek. 
Ételek, étkezési szokások, illem. 
Olaszország jellegzetes ételei,  

Biológia-egészségtan: 
az ember megismerése 
és egészsége – táp-
anyag, élelmiszer, ét-
rend. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: táplálkozás, 
főzés. 

Idő, időjárás 
Az óra. 
A hét napjai és a napszakok. 
Évszakok és hónapok. 
Az időjárás elemei. 
Időjárási jelenségek. 

Matematika: az idő 
mérése, az idő kifejezé-
se a mindennapi kom-
munikációban. 
Földrajz: a napszakok, 
az évszakok váltakozá-
sa. 

Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok, lábbelik. 
Kedvenc ruháim. 
A divat. A márka. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges 
életmód – öltözködés. 
Matematika: halmazok. 

Egészség, sport 
Testrészek és mozgás. 
Kedvenc sportom. 
Egészséges életmód, betegségek, orvosi ellátás, gyógymódok. 
Káros szenvedélyek. 

Biológia-egészségtan: 
testrészek, egészségvé-
delem. 
Testnevelés és sport: 
mozgásfejlesztő játé-
kok. 

Iskola, tanulás, oktatás, munka: 
Iskolám, osztálytermünk. 
Tantárgyaim. 
Osztálytársaim, osztályközösség, barátaim. 
Iskolai mindennapok, napirend, órarend. 
A tanulási folyamat, tanulási módszerek. 
Iskolai struktúra, iskolatípusok. A továbbtanulás lehetőségei. 
Iskolán kívüli tevékenységek, iskolai és iskolán kívüli ismeretszer-
zési módok. 
A munka világa, hagyományos foglalkozások és az új kor szakmái. 

Etika: baráti kapcsola-
tok, iskolai közösségek. 
Matematika: tájékozó-
dás a térben, halmazok. 

Szabadidő 
Kedvenc időtöltésem. 
Szabadidős tevékenységek, hobbi, sport. 
Turizmus, nyaralás, utazás, az utazások típusai. 

Ének-zene: zenehallga-
tás. 
Vizuális kultúra: krea-
tív alkotások. 
Testnevelés és sport: 
sportágak. 
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Környezet, természet, a technika világa 
Életkörülmények, lakhely, berendezési tárgyak. 
Környezet- és természetvédelem, lokális, regionális problémák, 
környezetvédelem. 
Állatvédelem, állattartás. 
Kézművesség, ipar. 

Biológia-egészségtan: 
élőlények csoportosítá-
sa élőhely, táplálkozási 
mód, egyéb tulajdonsá-
gok szerint; változatos 
élővilág. 
Matematika: halmazok, 
adatgyűjtés, adatok 
lejegyzése. 

Szolgáltatások 
Utazás, közlekedés, közlekedési eszközök, közlekedési ismeretek, 
infrastruktúra. 
Szálláslehetőségek, életmód horvát nyelvterületen. 
Közintézmények. 
Vásárlás. 
Vendéglátás. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés, 
közlekedési ismeretek. 

Ünnepek és hagyományok, társadalmi környezet 
Életmód ma és régen, lakókörnyezet, a magyarországi horvátok 
falvai, lakás és életkörülmények. 
Jellegzetes olasz egyházi ünnepek. 
Családi ünnepek, az én ünnepeim. 
Olasz és magyar nemzeti ünnepek. 

Országismeret: ünne-
pek, hagyományok. 

Kulturális élet, médiák 
A zene mint kulturális hagyomány: az olasz népzene és néptánc. Az 
olasz könnyűzene képviselői. 
Média: olasz újságok, olasz előadások, olasz kulturális programok 
Magyarországon 
Az internet szerepe, közösségi oldalak. 

Ének-zene: zene, nép-
zene, néptánc. 
Informatika: média, 
internet. 
Magyar nyelv és iroda-
lom: média, kultúra, 
irodalom. 

Politika és történelem 
Földrajzi és történelmi ismeretek Olaszországról. 
SZERZŐK ÉS MŰVEK: 
Népköltészet: olasz mondókák, népdalok, népi játékok, népmesék, 
mondák, közmondások. 
Olasz szerzők versei, meséi, elbeszélései, az egyszerű gyermekiro-
dalomtól kezdve a komolyabb tudást megkövetelő irodalmi műve-
kig pl.  Bianca Pitzorno, Italo Calvino, Ludovico Ariosto, Gabriele 
D'Annunzio, Cinzia Bigazzi, Susanna Tamarro, Dino Buzzati, 
Pirandello, De Amicis, Leonardo Sciascia. 
Olasz filmrendezők: Zeffirelli, Federico Fellini, Roberto Benigni. 
 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: nemzetiségek, tör-
vények, jogok, nemze-
tiségi politika, állam-
ismeret, településtörté-
net. 
Országismeret: Olasz-
ország történelme, 
földrajza, művészete. 
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Ellenőrzés, értékelés 
 
Az alapkészségek, alapképességek, alapismeretek ellenőrző felmérése, értékelése fejlesztő 
szándékú, tervszerű és folyamatos. Célszerű külön értékelni az önálló tevékenységeket, önálló 
teljesítményeket és a közös illetve csoporttevékenységet. Bizonyos esetekben a tanulókat is be 
lehet vonni az értékelésbe, bírálatba a maguk és egymás teljesítményével kapcsolatban. Fon-
tos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után maguk is pontosabb képet 
alkothassanak saját és társaik képességeiről, felismerjék hiányosságaikat, érezzék szükségét a 
hiányok pótlásának, a hibák kijavításának. A tanulók munkájának megítélésében kapjon 
hangsúlyos szerepet a szóbeli és írásbeli kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, a szó-
beli és írásbeli szövegalkotás értékelése. A beszédkészség mérése folyamatos legyen, ám 
minden esetben jellemezze a személyiség tisztelete, hiszen célja elsősorban az önismeret fej-
lesztése, az önbizalom erősítése. 
Az értékelés döntően személyre szóló, fejlesztő legyen, vagyis a tanuló aktuális teljesítményét 
saját korábbi teljesítményéhez is viszonyítsa. A reális és ösztönző értékelés alapja a tanulók 
tudásának, teljesítményének alapos ismerete. 
Célszerű változatosan, árnyaltan értékelni a tanulók munkáját: verbálisan, nonverbálisan, szó-
beli illetve írásbeli visszajelzésben. 
Az ellenőrzés különféle formái harmonikusan jelenjenek meg a nevelési folyamatban (pl. 
szóbeli és írásbeli feladatmegoldás, cselekvés, vizuális megjelenítés, szóbeli és írásbeli felmé-
rés, szóbeli és írásbeli felelet, szóbeli beszámoló, szóbeli házi feladat, írásbeli házi feladat, 
dolgozat, feladatlap, a kommunikációs helyzetgyakorlatok tanári és tanulói értékelése, írásbeli 
fogalmazások szöveges értékelése, kiselőadások, önértékelés stb.). 
 
Taneszköz, tankönyv 
 
A helyi tanterv bevezető, általános részében leírt elvek szerint évente határozza meg a mun-
kaközösség. 
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III.3 
ORSZÁGISMERET 5-8. ÉVFOLYAM  

 
 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Heti óraszám 2 óra 2 óra 1 óra 1 óra 
Éves óraszám 72 óra 72 óra 36 óra 36 óra 

 
Az olasz program sajátosságai: 
Az országismeret tantárgyat a felső tagozat valamennyi évfolyamán olasz nyelven oktatjuk. Komp-
lex tantárgyként felöleli Olaszország földrajzát, gazdaságát, társadalmi viszonyait, történelmét, tu-
dománytörténetét, tudományos-technikai vívmányait, irodalmát, művészetét, valamint a mindennapi 
élet kultúráját is. A tantárgy kiváló lehetőséget kínál a tantárgyközi integráció megvalósítására és a 
olasz nyelv iránti érdeklődés fenntartására. Az alsó tagozaton környezetismeret tantárgy keretében 
elsajátított ismeretekre épít, szoros kapcsolatban van az olasz nyelv és kultúra tantárggyal is. Az 
egyes tematikai egységek általánosan tartalmazzák az elsajátítandó ismereteket, fejlesztési 
követelményeket, az ajánlott erre épülő konkrét feldolgozandó témákat, tartalmakat minden évfo-
lyamnál külön táblázatban jelenítjük meg. 
 
Célok, feladatok: 
Az országismeret tantárgy célja, hogy 
 a diákok jól elsajátítsák Olaszországról hallott kultúrtörténeti tartalmakat és integrálni tudják a 

már korábban megszerzett ismereteik közé, 
 bővüljön általános, nyelvi kommunikációs és civilizációs műveltségük, látókörük, fogadják el és 

becsüljék a saját kultúrájuktól eltérő kultúrák másságát, 
 az irodalmi művek, zene- és képzőművészeti alkotások elemzésekor fejlődjön erkölcsi és eszté-

tikai értékrendszerük 
 az idegen nyelv eszközként való használata által Olaszország kultúrájának megismerése során 

fejlődjön nyelvi készségük. 
A műveltségi tartalmak feldolgozása a kulcskompetenciák fejlesztésével együtt hozzájárul a tanulók 
személyiségfejlődéséhez; az önálló ismeretszerzés, a tájékozódás, a véleményformálás képessége 
mellett csiszolja a társas kompetenciákat; növeli az elfogadás, a tolerancia képességét; fejleszti a 
olasz nyelvi kommunikációs kompetenciát. 
A tantárgy − komplex jellegéből fakadóan – a tanulók életkorához igazítva szintetizálja a NAT ne-
velési célkitűzéseit.  
A tanulók Olaszország kultúrájának jellegzetességeit összehasonlítják a magyar kultúra értékeivel, 
így kiteljesedik az egyetemes és a magyar műveltségről alkotott képük, és el tudják helyezni a olasz 
nyelvi kultúrát a magyarság kultúrájával együtt az egyetemes értékrendben. Tanulmányaik segítsé-
gével felfedezik és megértik az Olaszországban honos etikai elveket, és összevetik ezeket a külön-
böző kultúrák etikai elvárásaival, így gazdagodik erkölcsi világképük. 
A tanulók értelmezik az anyanyelvi kultúrától eltérő társadalmi szokásokat és szabályokat (udvari-
assági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok), ezál-
tal hatékonyabb kapcsolatteremtésre lesznek képesek magánemberként és munkájuk során is.  
Tájékozódnak arról, hogyan valósul meg a demokrácia Olaszországban, ismereteket szereznek a 
más országokban folyó civil társadalmi tevékenységekről, az adott ország nemzetközi szervezetek-
hez és az Európai Unióhoz való viszonyáról, valamint arról, hogy a helyi közösségek milyen társa-
dalmi problémákkal küzdenek.  
A tanulók képet kapnak Olaszország gazdaságának globális és lokális problémáiról, a munka vilá-
gáról, az életszínvonalról, foglalkoznak a fenntartható fejlődés kérdéseivel. Megismerik az ország 
munkaerőpiacának előnyös és kockázatos jellemzőit.  
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A tantárgy tartalma megköveteli a folyamatos tájékozódást az olaszországi hírforrásokban. A tanu-
lók nyomon követhetik a változásokat, megérthetik az ország fejlődésének folyamatát, közben pe-
dig gyakorolják a digitális és hagyományos médiumok használatát. Eleinte segítséggel, később ön-
állóan értékelik a talált információk hitelességét. A hagyományos könyvtárhasználatot is gyakorol-
ják, hogy magabiztosan tudjanak tájékozódni az idegen és a magyar nyelvű könyvtári gyűjtemények 
anyagaiban.  
A tantárgy tanulása valós élethelyzetekre készíti fel a tanulókat, feladatok megoldása során fejleszti 
a problémamegoldó képességet. A tanulók információszerzés közben megtanulnak olasz nyelven 
jegyzetelni, rendszeresen használják az önálló, áttekinthető, lényegkiemelő jegyzetelési technikákat 
a hangzó és az írott szövegek feldolgozásakor. Tanulmányaik hozzájárulnak ahhoz, hogy gondolata-
ikat, megállapításaikat kifejezzék és szabatosan indokolják olasz nyelven. A tantárgy jó lehetőséget 
kínál a kooperatív tanulási technikák alkalmazására. 
Az országismeret tantárgy komplex jellegéből adódóan számos kulcskompetencia fejlesztését tá-
mogatja. A tanulók idegen nyelvű kommunikációja hitelesebbé válik azáltal, hogy szociokulturális 
ismereteik és interkulturális készségeik fokozatosan fejlődnek, gyakorlatot szereznek a kultúrák kö-
zötti párbeszédben. Ezek a készségek később is nagy segítséget jelentenek a kapcsolatteremtésben 
és a kapcsolatok fenntartásában, valamint a munkaerőpiacon való helytállásban. 
Olasz nyelvi tanulmányaik során a tanulók megfigyelik, leírják, magyarázzák a szóban forgó terüle-
tek természeti és mesterséges környezetét, azok jelenségeit és folyamatait, kutatják a környezettuda-
tos életmód és fenntarthatóság legjobb gyakorlatát az országban, bővítik természettudományos mű-
veltségüket ennek tudományos-technikai vívmányainak megismerésével. 
Megismerik Olaszország történelmének kulcsfontosságú eseményeit, az állam demokratikus felépí-
tését, az állampolgári jogokat, az aktuális politikai és társadalmi törekvéseket. Megtanulják az em-
beri jogok tiszteletét, az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség megbecsülését. 
Tájékozódnak más országok kulturális örökségéről az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámá-
ban, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern 
művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. A tantárgy tanulására jellemző 
produktív és interaktív tevékenységek támogatják a művészeti alkotások értő és beleérző értelmezé-
sét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. A tantárgy hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanulókban pozitív attitűd alakuljon ki a művészetek, a művészi kifejezés sokfélesége iránt, 
nyitottakká váljanak az esztétikai élmények befogadására. 
Az önálló és csoportos problémamegoldó tevékenységek, a kooperatív módszerek alkalmazása fel-
készíti a tanulókat a csoportban folyó közös munkavégzésre. Megtanulják, hogyan alkalmazkodja-
nak társaikhoz, hogyan osszák meg ismereteiket, hogyan fogadják el, vagy hogyan vitassák mások 
véleményét. Kialakul reális önértékelésük, megtanulják elfogadni a kritikát, és mások értékelésének 
kulturált módját is gyakorolhatják. A folyamat eredményeképpen fejlődik személyiségük, erősödik 
belső motivációjuk, és kialakulnak önálló tanulási stratégiáik, ami az egész életen át tartó tanulás 
elengedhetetlen feltétele.  
 
Kiemelten fontos általános fejlesztési célok: 
 
Növekedjen a tanuló kreativitása.  
– Legyen képes egy adott feladat megoldásához megszerezni a szükséges ismereteket, anyagokat 

és eszközöket; 
– Legyen képes a meglevő ismereteket, anyagokat, eszközöket ötletesen, újszerűen, ill. szokatlan 

funkcióban használni;  
– Legyen képes a meglévő ismereteket, anyagokat, eszközöket az újonnan szerzett ismeretekkel, 

anyagokkal, eszközökkel hatékonyan ötvözni; 
– Legyen képes egy adott feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló ötletek, javaslatok, lehetőségek 

közül kiválasztani a legjobbat, ill. a megvalósíthatót; 
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– Legyen képes a rendelkezésre álló ismeretek, anyagok és eszközök segítségével a legjobbnak / 
megvalósíthatónak tartott ötletet megvalósítani; 

– Legyen képes fantáziája segítségével tágítani tapasztalatai, élményei körét; 
– Legyen képes arra, hogy különböző kifejezési eszközöket használva színesebbé, egyénibbé, ki-

fejezőbbé tegye kommunikációját. 
 

Növekedjen a tanuló önismerete és önbecsülése. 
– Ismerje erősségeit, és tudjon rájuk építeni; 
– Ismerje gyengéit, és tudja azokat elfogadni, ill. igyekezzen azokat kiküszöbölni; 
– Fogadja el és szeresse önmagát; 
– Legyen képes kiállni önmagáért, érdekeiért, igazáért; 
– Legyen képes a saját magáról alkotott képet mások róla alkotott képével összevetni, és szükség 

esetén tudjon változtatni a magatartásán, szokásain. 
 

Váljon autonóm tanulóvá és személyiséggé. 
– Legyen képes saját tudását felmérni; 
– Legyen képes megfogalmazni (tanulási) céljait; 
– Legyen képes saját tanulását megtervezni; 
– Legyen képes kiválasztani a céljai eléréséhez szükséges, leginkább megfelelő módszereket, esz-

közöket; 
– Legyen képes a meglévő elemeket, ismerteket újszerűen, ötletesen használni. 
– Legyen képes az ötletek, javaslatok közül kiválasztani a legjobbat, ill. a megvalósíthatót; 
– Legyen képes megvalósítani a beszerzett információk, anyagok és eszközök segítségével a leg-

jobbnak / megvalósíthatónak tartott ötletet; 
– Legyen képes fantáziája segítségével tágítani tapasztalatai, élményei körét; 
– Legyen képes arra, hogy különböző kifejezési eszközöket használva színesebbé, egyénibbé, ki-

fejezőbbé tegye kommunikációját; 
– Legyen képes egy adott eszközt más, szokatlan funkcióban használni; 
– Ismerjen és tudjon alkalmazni számos tanulási- és problémamegoldó stratégiát; 
– Legyen képes értékelni az elért eredményeket; 
– Legyen képes megállapítani, hogy mi az, amit már jól tud, és milyen területeken kell még fej-

lődnie. 
 

Legyen képes az együttműködésre. 
– Legyen képes megállapodásra jutni, közös döntést hozni társaival; 
– Legyen képes az elvégzendő munkát részfeladatokra bontani, azokat társaival megosztva elvé-

gezni, majd integrálni; 
– Legyen képes véleményét kifejteni, érveket és ellenérveket felhozni, majd társaival a legjobb 

döntést meghozni; 
– Legyen képes közös produktumot létre hozni társaival; 
– Legyen képes a munkamegosztásra, az önálló csoportbeli szerepek vállalására; 
– Legyen képes saját és tanulótársai munkája iránt felelősséget érezni, mások véleményét tiszte-

letben tartani; 
– Legyen képes társait a közös munkában támogatni; 
– Legyen képes saját és társai hibáinak feltárására és kijavítására; 
– Legyen képes saját és társai munkáját értékelni.  

 
Fejlődjenek a tanuló interkulturális kompetenciái.  
– Ismerje meg saját kultúrájának aspektusait, beleértve a magyarországi kisebbségi kultúrákat is; 
– Ismerje meg az idegen nyelvi kultúra alapvető eredményeit (híres embereit; épületeit; városait; 

múzeumait stb.) 
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– Ismerje meg az anyanyelvi beszélők alapvető ünnepeit, szokásait, udvariassági fordulatait; 
– Legyen képes nyitottan, érdeklődőn, empátiával és segítő szándékkal fordulni más népek képvi-

selői felé; 
– Legyen tudatában az emberi élethelyzetek sokféleségének és az alapvető emberi azonosságok-

nak; 
– Növekedjen érdeklődése az idegen nyelvi kultúra szokásainak kialakulása iránt; 
– Legyen képes összehasonlítani az idegen nyelvi kultúrát a sajátjával, és így elemezze saját kul-

túráját; 
– Legyen képes előítéletek nélkül kommunikálni a tanult idegen nyelven; 
– Legyen képes személyes kapcsolatokat teremteni az anyanyelvi beszélőkkel. 

 
A tanuló ismerje meg és használja fel az Internet által nyújtott tanulási és kommunikációs le-
hetőségeket. 
– Ismerje meg az Internet működését felhasználói szinten, legyen képes használni a böngészőt, az 

elektronikus levelezést saját céljaira; 
– Legyen képes ellenőrizni az internetes információk helyességét; 
– Ismerje meg azokat a portálokat, amelyek saját céljaihoz megbízható kiindulást nyújthatnak; 
– Ismerje meg a virtuális közösségek jellemzőit, legyen tisztában az elővigyázatossági szabályok-

kal; 
– Legyen képes hatékonyan információt keresni és publikálni az Interneten; ismerje a felhasználás 

jogi és erkölcsi normáit; 
– Legyen képes saját céljai érdekében képeket, hangokat, videót rögzíteni, másolni, módosítani a 

számítógépen; 
– Legyen képes saját céljainak megfelelően rendszerezni és tárolni az adatait; 
– Ismerje meg azokat a portálokat, amelyek segítik nyelvtanulását (pl. interaktív nyelvi tesztolda-

lak, on-line nyelvtanuló újságok, hírportálok oldalai nyelvtanulóknak stb.); 
– Legyen képes az Internet kínálta lehetőségeket saját tanulási céljaira használni. 
 
Fejlesztési feladatok: 
 
1. Ismeretszerzés olasz nyelven 
 A B 
1 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

2 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, 
tárgyak, épületek, képek közvetlen megfi-
gyeléséből, olasz nyelven hallott és olvasott 
elbeszélő szövegekből, különböző médiu-
mok anyagából. 

Ismeretszerzés olasz nyelven írt információs 
szövegekből, ezek rendszerezése és értelmezé-
se. 
Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) 
készítése. 

3 

Információgyűjtés segítséggel. Kulcsszavak 
és kulcsmondatok keresése szövegekben, 
ezek felhasználásával, tanári segítséggel 
vázlat készítése olasz nyelven. 
Információgyűjtés könyvtárban. 
A megismert információk csoportosítása, a 
különbségek és hasonlóságok felismerése. 

Önálló információgyűjtés olasz nyelven adott 
témához különböző szövegekből, médiumok-
ból, ezekhez rövid szöveges tartalmi ismertető 
készítése olasz nyelven. 
A megismert információk csoportosítása, rend-
szerezése, összehasonlítása. 
 
 
 

4 

Autentikus szövegek, a célországokra jel-
lemző dalok, mondókák felhasználása a cél-
országban élők szokásainak megismerésé-
hez. 

Filmek, képek, egyszerűsített szövegezésű 
szépirodalmi alkotások felhasználása a célor-
szágokban élők szokásainak, hagyományainak, 
életmódjának megismeréséhez. 
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5 

Atlaszok, gyermeklexikonok használata. Segédkönyvek, kézikönyvek, digitális és nyom-
tatott atlaszok, térképek, digitális és nyomtatott 
lexikonok használata.  
Az olvasmányok lényegét kiemelő vázlat készí-
tése olasz nyelven. 

6 
Közös forráskeresés olasz nyelven az inter-
net lehetőségeit felhasználva. 

Az interneten található digitális források fel-
használása, azok előnyeinek, korlátainak és 
kockázatainak ismeretével. 

 
2. Kritikai gondolkodás 
 A B 
1 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

2 
Az olasz nyelv országai hazánkétól eltérő 
sajátosságainak felismerése. 

Az olasz nyelvi országok társadalmi berendez-
kedéséről szerzett ismeretek alapján kérdések 
megfogalmazása. 

3 
Híres emberek, történelmi hősök külső és 
belső tulajdonságainak bemutatása, vélemé-
nyezése. 

Híres emberek, történelmi személyiségek jellem-
zése. 
Sorsdöntő események hatásainak elemzése. 

4 Adott témával kapcsolatos eltérő vélemények 
értékelése. 

Tények és vélemény megkülönböztetése újság-
cikkekben. 

5 Kitalált személyek és történelmi szereplők 
megkülönböztetése. 

Igaz történetek és legendák valóságtartalmá-
nak, összefüggéseinek vizsgálata. 

6 Kérdések önálló megfogalmazása az adott 
témával kapcsolatban. 

Feltevések megfogalmazása a olasz nyelvi or-
szágokról tanult ismeretek kapcsán. 

7 Önálló vélemény megfogalmazása esemé-
nyekről és személyekről. 

Önálló vélemény megfogalmazása történelmi 
eseményekről, szereplőkről. 

 
3. Kommunikáció és problémamegoldás olasz nyelven 
 A B 
1 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

2 
Beszélgetés az olasz nyelvi országok szoká-
sairól, hagyományairól. 

Összefüggő szövegalkotás írásban és szóban az 
olasz nyelvi országokról kulcsszavak, kifejezé-
sek felhasználásával. 

3 
Önállóan gyűjtött képekből tabló készítése, 
ezekhez rövid magyarázat adása olasz nyel-
ven. 

Beszámoló, kiselőadás tartása olasz nyelven, 
ahol a cél a tanultak összefoglalása, önálló ki-
egészítése. 

4 
A téma előnyös és hátrányos jellemzőinek 
felsorolása. Egy-egy cselekvés mellett vagy 
ellen szóló érvek gyűjtése. 

A tény és a vélemény megkülönböztetése. 

5 
Mások véleményének türelmes meghallgatá-
sa és figyelembevétele. 
 

Saját vélemény érthető megfogalmazása, a tár-
gyilagos érvelés és a személyeskedés megkü-
lönböztetése. 

6 
Tanultak kapcsán néhány mondatos össze-
függő szöveg írása. 

Fogalmazás írása valamely olasz nyelvi or-
szágban meglévő szokásról, hagyományról, 
összehasonlítás.  
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4. Tájékozódás időben és térben  
 A B 
1 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

2 Olasz nyelvi országok és fontosabb városaik 
azonosítása térképen. 

Olasz nyelvi országok és a legfontosabb törté-
nelmi helyszínek azonosítása térképen.  

3 
Kronológiai adatok rendezése segítséggel. Eseménye csoportosítása korok szerint. Egyes 

korszakok jellegzetességeinek megragadása és 
összehasonlítása. 

4 
A földrajzi környezet életmódra, a szokások 
kialakulására gyakorolt hatásának felismeré-
se. 

A földrajzi elhelyezkedés és a történelmi, tár-
sadalmi események közötti összefüggések fel-
ismerése. 

5 

A megismert események időrendbe állítása. Néhány kiemelt esemény, jelenség időpontjá-
nak ismerete.  
A tanultak elhelyezése egy kiemelt időponthoz 
képest. 

6 

Egyes események, szokások megkülönböz-
tetése aszerint, hogy a jelenhez, a múlthoz 
vagy a régmúlthoz tartoznak-e. 

A tanult helyek megkeresése a térképen. Ese-
mények, jelenségek leolvasása történelmi tér-
képekről, elhelyezésük a megfelelő történelmi 
korszakban. 

7 

Párhuzamok és különbözőségek keresése 
Magyarország és Olaszország szokásai, ha-
gyományai között. 

Párhuzamok és különbözőségek keresése Ma-
gyarország és a célország(ok) társadalmi ese-
ményei között térben és időben. 

 
 

5–6. évfolyam 
 
Az olasz nyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedő szerepet játszik a kulcskompetenciák fejlesztésé-
ben, a nevelési célok elérésében. A tanítás során kulturális, technikai, történelmi, művészeti és ter-
mészettudományos ismeretekhez jutnak a tanulók. Nem az ismeretek egyszerű befogadása a cél, 
hanem az ok-okozati összefüggések felismerése, az egyes események, szokások, jelenségek össze-
hasonlítása. Az ismeretek elsajátítása során kialakul a tanulókban az érdeklődés a olasz nyelvi or-
szágok kultúrája iránt. A saját és az olasz nyelvi kultúra megismerése, összehasonlítása révén bővül 
műveltségük, szélesedik látókörük, így fokozatosan kialakul elfogadó magatartásuk, és megbecsü-
léssel tekintenek az eltérő kultúrákra.  
A olasz nyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a olasz nyelv, 
így annak készségszintű felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetőséget. A tantárgy tartal-
ma szoros kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. Olaszország sokoldalú megismerése 
természetes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára földrajzi, történelmi, képzőművészeti, 
irodalmi ismereteik kreatív és interaktív felhasználásához. A tanulók az infokommunikációs techno-
lógiai eszközökkel (IKT) támogatott információszerzést és feldolgozást is gyakorolhatják, kezdet-
ben segítséggel, majd képessé válnak az önálló kutatómunkára és a megszerzett információk pro-
duktív alkalmazására.  
A tananyag feldolgozása közben lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók pár- és csoport-
munkával, illetve a projektfeladatok során kibontakoztassák kreativitásukat, fontos a kreatív meg-
nyilvánulások ösztönzése, elismerése.  
A megjelölt témakörök nem választhatók mereven szét egymástól, közöttük tartalmi összefüggés, 
egymásra épülés, esetenként átfedés van.  
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5. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Olaszország természetföldrajza, gazdasága 20 
Olaszország történelme, társadalmi viszonyai 15 
Mindennapi élet 15 
Olaszország irodalma, művészete 19 
Magyarország bemutatása 3 

Összesen: 72 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Geografia italiana 
Olaszország természetföldrajza, gazdasága 

Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás Az olasz nyelv tanulása során szerzett ismeretek Olaszország elhelyezkedé-
séről, legalapvetőbb földrajzi adottságairól. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló térképen azonosítja Olaszországot, képes megmutatni nagyobb vá-
rosait, folyóit, tavait, hegyeit; 
következtetni tud a földrajzi elhelyezkedésből az életmódra; információt tud 
szerezni az ország természeti adottságairól autentikus anyagok (prospektu-
sok, útleírások) segítségével; 
ismeri Olaszország főbb közlekedési lehetőségeit, jellemzőit és fizetőeszkö-
zeit, azok viszonyát a magyarországiéhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az Olaszország főbb városainak, legfontosabb domborzati és vízrajzi 
jellemzőinek felismerése, értelmezése térképen. 
Ok-okozati összefüggések megállapítása az éghajlat és az időjárási vi-
szonyok, valamint az életmód között. 
 Olaszország fizetőeszközének megismerése. 
Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák megismerése. 
A főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedés megismerése, az 
egyes közlekedési ágak főbb sajátosságai. 
Autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre. 
Térkép, vázlat segítségével a tanuló bemutatja az országot, vagy annak 
egy-egy területét. 

  
 Olaszország a világban. Olaszország és a környezet. 
 L’Italia nel mondo.L’Italia e l’ambiente. 

Természetismeret: tér-
képhasználat, felszínfor-
mák; időjárási, éghajlati 
elemek; az éghajlat tár-
sadalmi, gazdasági hatá-
sai; a társadalmi, gazda-
sági élet szerveződése.  
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: fogyasztói 
termékek, közlekedés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Topográfiai jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és földrajzi öve-
zetek, időjárási-éghajlati elemek, településtípusok, a pénz világa, közúti 
közlekedés. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Economia, Politica e Società  
Olaszország történelme, társadalmi viszonyai 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás Az olasz nyelv tanulása során szerzett ismeretek Olaszország jellegzetessé-
geiről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes meghatározni Olaszország államformáját, 
időrendbe helyezi a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, ismeri az 
azokhoz köthető legfontosabb személyeket; 
össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok hazai eseményeit az 
Olaszországban történtekkel; 
össze tudja hasonlítani a olasz és magyarországi iskolai élet főbb vonásait, 
felismeri az azonosságokat és különbségeket. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Olaszország államformájának, legfontosabb szimbólumainak (zászló, 
címer) megismerése. 
Legfontosabb történelmi események megismerése, kronológiai sorrend-
be helyezése. 
A magyar és Olaszországról tanult történelmi események összehasonlí-
tása. 
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk az ország 
életére.  
Diákélet, iskolai szokások Olaszországban és Magyarországon. 
 
Gazdasági tevékenységek. Elsődleges, másodlagos, harmadlagos 
szektor. Az olasz politika, adminisztratív szerveződés. Népesség és 
kultúra. 
Le attivitá economiche,Settore primario, secondario, terziario. L’Italia 
politica, l’organizzaziome amministrativa. Popolazione e cultura 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: tanult történelmi ko-
rok főbb csomópontjai a 
olasz nyelvi országok-
ban; események időrend-
be állítása.  
 
Etika: ember az időben: 
gyermekkor, serdülőkor; 
társas kapcsolatok; egyén 
és közösség. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Társadalom, jelképek, a társadalmi együttélés szabályai, erkölcs, illem, jo-
gok és kötelességek az iskolában. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tradizioni/Abitudini/Feste/Vita.  
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek az olasz 

nyelvi országokban 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás Az olasz nyelv tanulása során szerzett ismeret az olasz hagyományokról, 
szokásokról, ünnepekről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes segítséggel információt gyűjteni a célországokban élő embe-
rek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző életkörül-
ményeikről; 
ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésük módját és 
szimbólumait;  
tud röviden ismertetni néhány Olaszországra jellemző népszokást, kialakulá-
sukkal és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekkel; 
röviden be tudja mutatni a legelterjedtebb családi ünnepeket, és ismer né-
hány hozzájuk kapcsolódó, a magyartól eltérő szokást; 
képes ismertetni néhány tipikus tájjellegű ételt és italt; tudja egy-egy tipikus 
étel elkészítési módját, receptjét. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszországban lakó emberek jellemző életmódjának, mindennapi életé-
nek megismerése. A vidéki és a városi életmód jellegzetességei. 
Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok leírása. 
 Olaszország családi ünnepeinek, népi hagyományainak, szokásainak 
megismerése. 
Népszokások, hiedelmek elmondása, kialakulásuk ismertetése vázlat se-
gítségével.  
Vendégvárás, vendéglátás társadalmi szokásai nálunk és néhány célor-
szágban. 
Az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési szokások ismer-
tetése, jellemző ünnepi menü összeállítása. 
 
Nyelvjárások, a nyelvi kisebbségek, Mediterrán étrend, tipikus termékek 
I dialetti, le minoranze linguistiche 
Aggiungi un posto a tavola, dieta mediterranea, prodotti tipici 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: család és ház-
tartás; egészséges és ká-
ros ételek; lakókörnyeze-
tek és életmódbeli jel-
lemzők. 
Magyar nyelv és iroda-
lom: népszokások kiala-
kulása. 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: szokás, hagyomány, 
illem.  
Etika: családi élet. 
Természetismeret: egész-
séges életmód. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Városi és vidéki élet, család, állami és családi ünnepek, népszokás, hiede-
lem, életmód, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás, nemzeti éte-
lek, gyorséttermek. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Storia / Arte / Letteratura  
Olaszország irodalma, művészete 

Órakeret 
19 óra 

Előzetes tudás Az olasz nyelv tanulása során szerzett ismeretek Olaszország gyermekiro-
dalmáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló ismeri a célországokhoz köthető legendákat, történeteket, irodalmi 
alkotásokat, tudja ezeket valóságtartalmuk alapján csoportosítani (mondák, 
legendák vagy valós megtörtént események); 
ismeri a legjelentősebb legendákban, történelmi leírásokban szereplő szemé-
lyeket;  
ismer néhány, Olaszországhoz köthető írót, költőt, gyerekverset, irodalmi 
alkotást; 
ismeri Olaszország leghíresebb múzeumait, néhány, ezekben kiállított tár-
gyat; 
ismer néhány, Olaszországhoz köthető képzőművészt, zeneszerzőt és ze-
nészt. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Különböző műfajú irodalmi szövegek megismerése, azok tartalmának 
felhasználása az olasz nyelvi országok történelmének feldolgozásában. 
A valóságon és a legendákon alapuló történetek szétválasztása. 
Irodalmi alkotások (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások) 
megismerése. 
A legjellemzőbb képzőművészeti műalkotások, múzeumi tárgyak felis-
merése. 
 Olaszország legismertebb képzőművészeinek, íróinak, költőinek meg-
ismerése. 
Zenekari művek, dalok, népdalok, rigmusok megismerése. 
 

Magyar nyelv és iroda-
lom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, 
a reklám és a popzene új 
szóbeli költészete; gyer-
mek és ifjúsági irodalom. 
Ének–zene: népzene, 
klasszikus zene, popzene. 
Vizuális kultúra: művészi 
alkotások leírása, értel-
mezése. 
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Pál utcai fiúk, és Edmondo de Amicis: Cuore . 
A hellenizmus, A főniciaiak, Az etruszkok, Róma eredete Római 
Birodalom, Válság és Róma bukása 
I Ragazzi della via Pál, e il libro Cuore. 
Dagli Achei ai Greci, I Macedoni e l’Ellenismo, I fenici, Gli Etruschi, 
Le origini di Roma, Roma repubblicana e imperiale, Crisi e caduta di 
Roma 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Legenda, mítosz, történelmi szemelvény, irodalmi műalkotás, meghatározó 
képzőművészeti alkotás, klasszikus és popzene. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Magyarország bemutatása Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai tanulmányok során és az iskolán kívül szerzett tapasztalatok a ha-
zai ünnepek köréről. 
A tanuló ismeri szülőhelyét, azt el tudja helyezni az ország térképén. Ismeri 
az ország főbb hegy- és vízrajzi jellemzőit. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló rendelkezik alapvető olasz szókinccsel a történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek és földrajz tantárgyak témakörében; 
képes bemutatni hazánk földrajzi jellemzőit; 
fel tudja sorolni, egy-két mondattal ismerteti hazánk legjelentősebb törté-
nelmi eseményeit a már megismert időszakokból; 
bemutatja nemzeti jelképeinket, ünnepeinket; legfontosabb hagyományain-
kat; 
tud leírást adni arról az iskoláról és településről, ahol tanulmányait folytatja;  
képes bemutatni kedvenc magyar íróját.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Ismeri és használja a történelmi események, földrajzi adottságok, jelleg-
zetességek bemutatásához szükséges olasz szókincset. 
Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájegységeinek, hegyeinek, folyóinak 
megnevezése, bemutatása. 
A magyar nyelvterület néprajzi tájai, tájegységei, etnikai csoportjai, a 
határainkon túl élő magyarok. 
Jellegzetes hon- és népismereti, néprajzi jellemzőik. 
Példák az anyagi kultúra és a folklór köréből. 
Népszokások, népdalok, a népköltészet fennmaradt alkotásai (mesék, 
mondák). 
Történelmi csomópontok, azok hatásainak, következményeinek bemuta-
tása. 
Idegenvezetői szerepjáték arról a városról, ahol tanul (elhelyezése az or-
szágban, főbb földrajzi, történelmi jellemzői, látnivalói). 
Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzők alapján Olaszországgal. 
Hazai irodalmi mű, író, képzőművészeti alkotás bemutatása. 

Természetismeret: Ma-
gyarország és a Kárpát-
medence földrajza; tu-
domány, technika, kultú-
ra: Semmelweis Ignác, 
Kőrösi Csoma Sándor, 
Szent-Györgyi Albert, a 
magyar Nobel-díjasok. 
magyar találmányok. 
Magyar nyelv és iroda-
lom: olvasmányélmé-
nyek. 
Vizuális kultúra: a legje-
lentősebb múzeumok, 
műalkotások leírása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város és a vidék természeti, kulturá-
lis értékei. 
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Témák Tartalmak Földrajzi, történeti ismeretek 
Itália első lakosai Itáliai népek (popolazioni 

iataliche, la civitá nuragica, la 
civiltá celtica) 
Az etruszkok 

Popolazioni italiche 
Kelták 
Etruszkok 
 

Róma születése, 
a monarchia és a 
köztársaság 

Róma születésének mitosza és 
a történelmi valóság 
A királyság kora 
A köztársaság és 
intézménrendszere 
Itália meghódítása 
A pun háborúk 
A polgárháborúk kora 
Az első triumvirátus, Cézár és 
a köztársaság bukása  

Királyság, köztársaság, 
senátus, conzulok, 
magistratusok, vétó-
jog,néptribunus. 
Patricius, plebejus. 
Punháború  
Polgárháború 
Triumvirátus 

A császárkor Octavianus Augustus 
Augustus utódai 
Róma legnagyobb kiterjedésé-
nek időszaka 
A kereszténység 
Diocletianus és a tetrarchia  
Costantinus, Teodosius és a bi-
rodalom kettéosztása 
A Nyugat- Római Birodalom 
bukása 

Császárság 
Kereszténység, apostolok, 
evangélium, mártír 
Barbárok 
Tetrarchia 
Pogányság 
Szabad vallásgyakorlás, állam-
vallás 
Kelet-Római és Nyugat-Római 
birodalom 

Élet az ókori 
Rómában 

Utak , hidak, vízvezetékek 
Híres építmények (colosseum, 
panteon, diadalívek, diadalosz-
lopok…) 
Római házak 
Római vallás 
A római társadalom 
A nők helyzete 
 

colosseum, panteon, diadal-
ívek, diadaloszlopok 
pater familias 
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6. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Olaszország természetföldrajza, gazdasága 20 
Olaszország történelme, társadalmi viszonyai 16 
Mindennapi élet 16 
Olaszország irodalma, művészete 20 

Összesen: 72 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Geografia italiana.  
Olaszország természetföldrajza, gazdasága 

Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás Az olasz nyelv tanulása során szerzett ismeretek Olaszország elhelyezkedé-
séről, legalapvetőbb földrajzi adottságairól. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló térképen azonosítja Olaszországot, képes megmutatni nagyobb vá-
rosait, folyóit, tavait, hegyeit; 
következtetni tud a földrajzi elhelyezkedésből az életmódra; információt tud 
szerezni az ország természeti adottságairól autentikus anyagok (prospektu-
sok, útleírások) segítségével; 
ismeri Olaszország főbb közlekedési lehetőségeit, jellemzőit és fizetőeszkö-
zeit, azok viszonyát a magyarországiéhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszország főbb városainak, legfontosabb domborzati és vízrajzi jel-
lemzőinek felismerése, értelmezése térképen. 
Ok-okozati összefüggések megállapítása az éghajlat és az időjárási vi-
szonyok, valamint az életmód között. 
 Olaszország fizetőeszközének megismerése. 
Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák megismerése. 
A főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedés megismerése, az 
egyes közlekedési ágak főbb sajátosságai. 
Autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre. 
Térkép, vázlat segítségével a tanuló bemutatja az országot, vagy annak 
egy-egy területét. 

  
 Az északi olasz tartományok. 
 Le regioni italiane del Nord: Valle d’Aosta , Piemonte, Lombardia, 
Trentino, Veneto, Friuli, Liguria. 

Természetismeret: tér-
képhasználat, felszínfor-
mák; időjárási, éghajlati 
elemek; az éghajlat tár-
sadalmi, gazdasági hatá-
sai; a társadalmi, gazda-
sági élet szerveződése.  
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: fogyasztói 
termékek, közlekedés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Topográfiai jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és földrajzi öve-
zetek, időjárási-éghajlati elemek, településtípusok, a pénz világa, közúti 
közlekedés. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Economia, Politica e Società  
Olaszország történelme, társadalmi viszonyai 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Az olasz nyelv tanulása során szerzett ismeretek Olaszország jellegzetessé-
geiről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes meghatározni Olaszország államformáját, 
időrendbe helyezi a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, ismeri az 
azokhoz köthető legfontosabb személyeket; 
össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok hazai eseményeit az 
Olaszországban történtekkel; 
össze tudja hasonlítani az olasz és magyarországi iskolai élet főbb vonásait, 
felismeri az azonosságokat és különbségeket. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Olaszország államformájának, legfontosabb szimbólumainak (zászló, 
címer) megismerése. 
Legfontosabb történelmi események megismerése, kronológiai sorrend-
be helyezése. 
A magyar és Olaszországról tanult történelmi események összehasonlí-
tása. 
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk az ország 
életére.  
Diákélet, iskolai szokások Olaszországban és Magyarországon. 
 
Az olasz FIAT cég. Energiaválság, A Tőzsde, Az olasz állam születése, 
a három színű zászló. Népesség és kultúra. Olaszország és a környezet. 
L’Azienda Italia FIAT. Crisi energetica. La Borsa. Nascita dello Stato 
italiano, I tre colori della bandiera italiana. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: tanult történelmi ko-
rok főbb csomópontjai a 
olasz nyelvi országok-
ban; események időrend-
be állítása.  
 
Etika: ember az időben: 
gyermekkor, serdülőkor; 
társas kapcsolatok; egyén 
és közösség. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Társadalom, jelképek, a társadalmi együttélés szabályai, erkölcs, illem, jogok 
és kötelességek az iskolában. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tradizioni/Abitudini/Feste/Vita.  
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek az olasz 

nyelvi országokban 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Az olasz nyelv tanulása során szerzett ismeret az olasz hagyományokról, 
szokásokról, ünnepekről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes segítséggel információt gyűjteni a célországokban élő embe-
rek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző életkörül-
ményeikről; 
ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésük módját és 
szimbólumait;  
tud röviden ismertetni néhány Olaszországra jellemző népszokást, kialakulá-
sukkal és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekkel; 
röviden be tudja mutatni a legelterjedtebb családi ünnepeket, és ismer né-
hány hozzájuk kapcsolódó, a magyartól eltérő szokást; 
képes ismertetni néhány tipikus tájjellegű ételt és italt; tudja egy-egy tipikus 
étel elkészítési módját, receptjét. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszországban lakó emberek jellemző életmódjának, mindennapi életé-
nek megismerése. A vidéki és a városi életmód jellegzetességei. 
Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok leírása. 
 Olaszország családi ünnepeinek, népi hagyományainak, szokásainak 
megismerése. 
Népszokások, hiedelmek elmondása, kialakulásuk ismertetése vázlat se-
gítségével.  
Vendégvárás, vendéglátás társadalmi szokásai nálunk és néhány célor-
szágban. 
Az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési szokások ismer-
tetése, jellemző ünnepi menü összeállítása. 
 
Hogy étkeznek az olaszok, made in Italy, Olasz termékek, védelem alatt 
álló eredet megjelölése. 
Come mangiano gli italiani, Italiani popolo di ciccioni, prodotti made in 
Italy, Dop , Doc, Igp, prodotti italani protetti da certificazione d’origine. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: család és ház-
tartás; egészséges és ká-
ros ételek; lakókörnyeze-
tek és életmódbeli jel-
lemzők. 
Magyar nyelv és iroda-
lom: népszokások kiala-
kulása. 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: szokás, hagyomány, 
illem.  
Etika: családi élet. 
Természetismeret: egész-
séges életmód. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Városi és vidéki élet, család, állami és családi ünnepek, népszokás, hiede-
lem, életmód, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás, nemzeti éte-
lek, gyorséttermek. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Storia / Arte /Letteratura  
Olaszország irodalma, művészete 

Órakeret 
20 óra 

Előzetes tudás Az olasz nyelv tanulása során szerzett ismeretek Olaszország gyermekiro-
dalmáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló ismer a célországokhoz köthető legendákat, történeteket, irodalmi 
alkotásokat, tudja ezeket valóságtartalmuk alapján csoportosítani (mondák, 
legendák vagy valós megtörtént események); 
ismeri a legjelentősebb legendákban, történelmi leírásokban szereplő szemé-
lyeket;  
ismer néhány, Olaszországhoz köthető írót, költőt, gyerekverset, irodalmi 
alkotást; 
ismeri Olaszország leghíresebb múzeumait, néhány, ezekben kiállított tár-
gyat; 
ismer néhány, Olaszországhoz köthető képzőművészt, zeneszerzőt és ze-
nészt. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Különböző műfajú irodalmi szövegek megismerése, azok tartalmának 
felhasználása az olasz nyelvi országok történelmének feldolgozásában. 
A valóságon és a legendákon alapuló történetek szétválasztása. 
Irodalmi alkotások (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások) 
megismerése. 
A legjellemzőbb képzőművészeti műalkotások, múzeumi tárgyak felis-
merése. 
 Olaszország legismertebb képzőművészeinek, íróinak, költőinek meg-
ismerése. 
Zenekari művek, dalok, népdalok, rigmusok megismerése. 
 

Magyar nyelv és iroda-
lom: rövid epikai, lírai, 
drámai művek olvasása, 
a reklám és a popzene új 
szóbeli költészete; gyer-
mek és ifjúsági irodalom. 
Ének–zene: népzene, 
klasszikus zene, popzene. 
Vizuális kultúra: művészi 
alkotások leírása, értel-
mezése. 
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Az irodalom újjáéledése, I Macchiaioli italiani. Német-Római 
Birodalom, A középkor kezdete, Longobardok Itáliában, A frankok, 
Feudalizmus, az 1000-es év, Középkor, L’etá dei comuni, II. Barbarossa 
Frigyes, Nemzeti monarchiák, Tartomány-államok Itáliában 
Letteratura e Risorgimento 
I Macchiaioli italiani. 
Regni romano-germanici, inizio del Medioevo, Longobardi in Italia, I 
Franchi, Feudalesimo, l’Anno 1000, Alto e Basso Medioevo, l’etá dei 
comuni, Barbarossa, Federico II, Monarchie nazionali, Stati regionali in 
Italia. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Legenda, mítosz, történelmi szemelvény, irodalmi műalkotás, meghatározó 
képzőművészeti alkotás, klasszikus és  
popzene. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismeri Olaszország földrajzi elhelyezkedését, geográfiai jellemzőit. 
Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, sze-
mélyeket, észreveszi az ok-okozati összefüggéseket.  
Ismeri Olaszország és hazánk nemzeti jelképeit, szimbólumait, a legfonto-
sabb nemzeti és családi ünnepeket, szokásokat, ezeket összehasonlítja a ma-
gyarországiakkal. 
Össze tud hasonlítani Olaszországhoz, illetve hazánkhoz köthető népszoká-
sokat, hiedelmeket. 
Felismer olaszokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer híres mú-
zeumokat. 

 
 

Témák Tartalmak Földrajzi, történeti ismeretek 
A természeti 
környezet 
I paesaggi 
naturali 

Hegyek, völgyek 
le Prealpi 
Klíma, flóra és fauna az Al-
pokban 
Az Appenninek északi és kö-
zépső része 
Az Appenninek déli része. 
Síkságok, folyók tavak kör-
nyezete  
Klíma, flóra és fauna a síksá-
gokon és folyóvölgyekben. 
Partvidékek és szigetek kör-
nyezete. 
Olasz tengerek: klíma, flóra és 
fauna. 

Hegyláncok szerkezete 
A növények fajtái 
A legfontosabb hegyláncok 
nevei 
 
Klíma típusok;  
Folyók tengerek, tavak nevei. 

Észak Itália me-
gyéi 
L’Italia 
settentrionale 

Piemonte,Valle D’Aosta, 
Liguria, Lombardia, Veneto, 
Trentino Alto Adige, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia-
Romagna. 

Megyeszékhelyek, provincia, 
városok,lakosság, népsűrűség, 
klíma, foglalkoztatottság, dia-
lektusok. 
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Itália a közép-
korban 

Itália a barbár uralom alatt. 
Az egyház megújulása és az 
invesztitúra harc 
A szabad városok fejlődése, a 
városok és a birodalom viszo-
nya. 
Az 1300-as évek, a birodalom 
gyengülése 

 

Regni romano-barbarici 
Lotta per le investiture 
Comune 
Sacro Romano Impero 
La prigionia di Avignone 

Itália a kora- új-
korban 

A szabad városoktól a 
signoriáig. 
Az itáliai háborúk, politikai 
széttagoltság 
A humanizmus és a rene-
szánsz. 
A tudomány és a technika fej-
lődése. 
 

Signoria, principato 
Umanesimo, Rinascimento 

 
 

7–8. évfolyam 
 

Ebbe a szakaszban a tanulók nyelvtudása lehetővé teszi, hogy idegen nyelven is szerezzenek infor-
mációkat a körülöttük lévő világról, és ezzel a lehetőséggel tudatosan éljenek. Motivációjukat növe-
li, hogy az országismeret tanulása során a már meglévő földrajzi, történelmi, irodalmi, zenei, kép-
zőművészeti ismereteiket felhasználhatják, továbbfejleszthetik. Ez kreativitásra, elemző, analizáló 
gondolkodásmódra ad lehetőséget, s egyben segíti őket a megfelelő, egyéni tanulási stratégia kiala-
kításában. 

A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik Olaszország történelmét, gazdaságát, hagyo-
mányait, kultúráját, művészetét. Párhuzamot vonnak ezek hazai vonatkozásaival, s megtanulják a 
olasz és a magyarországi jellemzőket összehasonlítani, bemutatni. A tudományos életben elért ma-
gyar eredmények, világhírű tudósaink munkásságának megismerése, bemutatása hozzájárul a nem-
zet szellemi és tárgyi öröksége iránt érzett megbecsülés kialakulásához. Ezek a tevékenységek erő-
sítik interkulturális készségeiket és a nemzeti öntudatot is.  

A feladatok jellege, tartalma egyre több lehetőséget biztosít az önálló kutatómunkára, egyéni és 
csoportos előadásokra. A tanulók megfogalmazhatják feltevéseiket, következtetéseiket, gyakorol-
hatják a kulturált vitát, a tényeken alapuló érvelést.  

A 7–8. évfolyamon az előző szakaszok témakörei életkoruknak, s a más tantárgyak tanulása so-
rán megszerzett ismereteknek megfelelően koncentrikusan bővülnek, egymásra épülnek. 

A 8. évfolyam végére a tanulók képessé válnak arra, hogy a olasz nyelv használatával önállóan is 
megismerkedjenek más kultúrákkal, és összehasonlítsák ezeket, valamint be tudják mutatni Ma-
gyarország természeti, történelmi, szellemi értékeit. Nyitottabbá válnak a világra, interperszonális 
kapcsolataikban elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek. 
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7. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Olaszország természetföldrajza 10 
Olaszország gazdasága 7 
Olaszország történelme, politikai, társadalmi viszonyai 7 
Mindennapi élet 5 
Olaszország irodalma, művészete 7 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Geografia italiana 
Olaszország természetföldrajza  

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás  Olaszországra vonatkozó általános ismeretek (fekvés, főváros, folyók, ég-
hajlat). A tanuló ismeri a nemzeti jelképeket, szimbólumokat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket le-
vonni leírásokból, táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, térképekből;  
tud következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati viszonyok-
ból az ország jellemzőire: az életmódra, a kulturális szokásokra, a minden-
napi életre; 
tud információt szerezni az ország természeti adottságairól autentikus anya-
gok (prospektusok, útleírások, ismeretterjesztő filmek) segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszország földrajzi fekvésének, felszínének, felszínformáinak, tájegy-
ségeinek és legfontosabb vízrajzi jellemzőinek bemutatása, jelölése kon-
túrtérképen.  
Ok-okozati összefüggések megállapítása a földrajzi helyzet, az éghajlat 
és az időjárási viszonyok, valamint az életmód és a kulturális szokások 
között. 
Autentikus anyagok felhasználása, értelmezése, mint az ismeretszerzés 
egyik forrása. 
Egyéni vagy csoportos előadások készítése, információszerzés olasz 
nyelven egy-egy adott témáról. 
 
Az összes tartomány közép Olaszországban. Művészeti városok 
Tutte le regioni del centro Italia: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, 
Marché, Lazio, Abruzzo, San Marino e Cittá del Vaticano, risorse 
artistiche, naturalistiche, cittá d’arte. 

Földrajz: térképhaszná-
lat, felszínformák; időjá-
rási, éghajlati elemek; 
éghajlat-módosító ténye-
zők; az éghajlat társa-
dalmi, gazdasági hatásai; 
a társadalmi, gazdasági 
élet szerveződése. 
Olasz nyelv: lényegki-
emelés. 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Topográfia, nemzeti jelképek, szimbólumok, felszíni formák, víztípusok, 
éghajlati és földrajzi övezetek, településtípusok, időjárási és éghajlati ténye-
zők. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Olaszország gazdasága Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A tanuló már foglalkozott Olaszország gazdaságával a Földünk és környeze-
tünk műveltségterület keretében. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló ismeri Olaszország alapvető gazdasági ágazatait, a főbb, idehaza is 
ismert márkákat; 
ismeri a jelentős ipari találmányokat, feltalálókat, ezeknek az ország gazda-
ságára gyakorolt hatását; 
képes információt gyűjteni aktuális és alapvető gazdasági kérdésekről; 
képes megérteni a olasz nyelv országainak olasz nyelven írott gazdasági hí-
reit. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszország gazdasági adottságainak, jellemzőinek megismerése. 
Néhány ipari találmány, ezek hatása az ország gazdaságára. 
Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák, és a Magyarorszá-
gon jelenlévő nagyvállalatok ismerete.  
A lakosság életszínvonalának megismerése, néhány összefüggés felisme-
rése az életszínvonal és a gazdasági teljesítmény között.  
Önálló ismeretszerzés nyomtatott termékek és a média segítségével. 
Hírek, információk megértése olasz nyelven. 
 
Olaszország és az EU. Az állam szerveződése, a Parlament, a kormány, 
a szenátus és a képviselőház. Az aperitiv, diplomaünnepség, Happy 
hour. 
L’Italia e l’Unione Europea, Organizzazione dello Stato, Parlamento, 
Governo, Senato, Camera dei Deputati, L’aperitivo, Festa di laurea, 
Happy hour. 

Földrajz: gazdaságföld-
rajz. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: találmányok, 
feltalálók. 
Matematika: grafikonok, 
adatok gyűjtése, követ-
keztetések. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, ipari találmány, globalizáció, nemzet-
közi szervezetek, multinacionális vállalatok. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Economia, Politica e Società.  
Olaszország történelme, politikai, társadalmi viszonyai 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló már ismeri Olaszország államformáját, meghatározó történelmi 
eseményeit. 
A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és külföldi politi-
kai híreket. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes időrendbe helyezni a történelmi eseményeket, ismeri azok-
nak az országra, világra gyakorolt hatásait; 
össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok meghatározó, hazai 
és Olaszországhoz kötődő eseményeit, észreveszi az azok közötti összefüg-
géseket; 
ismeri a vallás és a legnagyobb működő egyházak szerepét Olaszországban.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszország elhelyezése, összehasonlítása a nemzetek közösségében (ál-
lamforma, méret stb.) . 
Magyarország és Olaszország történelmi eseményeinek, politikai beren-
dezkedésének összehasonlítása. A legfontosabb vallások, egyházak 
megismerése. 
Kulturális sajátosságok, különbségek felismerése. 
A társadalmat érintő alapvető globális problémák tudatosítása (bűnözés, 
droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek feltárása. 
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk a társadal-
mi folyamatokra. 
 
Olaszország és az EU. Az állam szerveződése, a Parlament, a kormány, 
a szenátus és a képviselőház. Az aperitiv, diplomaünnepség, Happy 
hour. 
L’Italia e l’Unione Europea, Organizzazione dello Stato, Parlamento, 
Governo, Senato, Camera dei Deputati, L’aperitivo, Festa di laurea, 
Happy hour. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: történelmi korok 
főbb csomópontjai a 
olasz nyelvi országok-
ban; események párhu-
zamba állítása; vallások 
kialakulása. 
Etika: történelmi egyhá-
zak. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Társadalom, államfő, politikai intézményrendszer, az emberi alapjogok, val-
lás, történelmi egyházak. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tradizioni/Abitudini/Feste/Vita.  
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek 

Olaszországban 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás A tanulónak vannak ismeretei Olaszország mindennapjairól, a társas együtt-
élés szokásairól, a hagyományokról, ünnepekről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes információkat gyűjteni a célországokban élő emberek hét-
köznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző életkörülményeik-
ről; 
tud a társadalmi érintkezés, az etikett legfontosabb szabályainak megfelelő-
en viselkedni; 
ismeri a tipikus olasz családmodellt; 
ismerteti Olaszországra jellemző népszokásokat, népzenei műveket, népmű-
vészeti jellegzetességeket, összehasonlítja ezeket a magyarországiakkal; 
tud példát mondani kiemelkedő jelentőségű kulturális eseményekre, feszti-
válokra; 
ismeri az állami és családi ünnepeket, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszországban élő emberek jellemző életmódjának, mindennapi életé-
nek megismerése. 
Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok leírása, 
összehasonlítása. 
Olaszországi társadalmi érintkezési formáinak megismerése, a reagálás 
gyakorlása. 
Jellemző népzenei, népművészeti alkotások ismerete. 
Kulturális események, fesztiválok jelentőségének megismerése, össze-
kapcsolása különböző művészeti ágakkal. 
Gasztronómia, az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési 
szokások, tipikus étel elkészítési módjának ismertetése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: család és ház-
tartás; egészséges és ká-
ros ételek; lakókörnyeze-
tek és életmódbeli jel-
lemzők. 
Magyar nyelv és iroda-
lom: népszokások, hie-
delmek. 
Etika: családi élet. 
Ének-zene: népzene.  
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A pizza rövid története, Tipikus termékek régiónkénti ismertetése 
Breve storia della pizza, I prodotti tipici regione per regione 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Városi és vidéki élet, család, nagycsalád, életmód, népzene, népművészet, 
étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás, tradicionális ételek. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Storia / Arte /Letteratura  
Olaszország irodalma, művészete, tudományos élete 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 

A tanulónak már vannak ismeretei Olaszország irodalmi alkotásairól (mon-
dókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások).  
Megismerte a legjellemzőbb képzőművészeti műalkotásokat, múzeumi tár-
gyakat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló ismeri Olaszország néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és 
kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét; 
ismeri Olaszország legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait és tu-
dósait, képes bemutatásukra; 
be tudja mutatni Olaszország néhány kiemelkedő fontosságú épületét, a kor-
szak és az épület jellemzőivel; 
ismeri a tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet) sze-
repét a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében Olaszországban és ha-
zánkban; 
ismer néhány humoros írást, viccet, melyek Olaszország jellemzőit mutatják 
be.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszország néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szer-
zőjének, képző- és előadóművészének megismerése. 
Tudományos-technikai felfedezések, tudósok megismerése, a felfedezé-
sek hatásainak bemutatása.  
Olaszország néhány kiemelkedő fontosságú épületének, a korszaknak és 
az épület jellemzőinek bemutatása. 
Olaszország néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának, színházának 
megismerése. 
A tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet) szerepe 
a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében Olaszországban és ha-
zánkban. 
Néhány humoros írás, vicc megismerése, mely Olaszország jellemzőit 
mutatja be. 
 
Giuseppe Arcimboldo. A reneszánsz, Földrajzi felfedezések, 
Reformáció és ellenreformáció, Barokk, Abszolut monarchiák, 
Felvilágosodás, Ipari forradalom, Az Amerikai Egyesült Államok, 
Francia Forradalom, Napóleon. 
Giuseppe Arcimboldo. 
Il Rinascimento, Scoperte geografiche, Riforma e Controriforma, 
Barocco, Monarchie assolute, Illuminismo, Ricoluzione industriale, 
Stati Uniti D’America, Rivoluzione Francese, Napoleone. 

Biológia-egészségtan, 
Fizika, Kémia: tudomá-
nyos, technikai felfede-
zések. 
Rajz és vizuális kultúra: 
művészi korszakok, épí-
tőművészet. 
Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret: tömegkom-
munikáció hatása, érté-
kek kiválasztása. 
Olasz nyelv: humoros 
írások. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Klasszikus és kortárs irodalom, képzőművészeti korok, festészet, építészeti 
stílusok, tömegkommunikáció, tudomány, technika, találmányok, vívmá-
nyok, előadó-művészet: zene, filmművészet, színházművészet, klasszikus és 
kortárs művészek. 

 
Témák Tartalmak Földrajzi, történeti ismeretek 

Az ember alkotta kör-
nyezet 
Il paesaggio 
umanizzato – L’uomo 
nel territorio 

A megművelt területek 
környezete, a természetes 
és a művelés alá vont ta-
laj. 
Olaszország megművel-
hető területei, erdők, ré-
tek és legelők. Állatte-
nyésztés, állattenyésztés 
termékei. 
Mezőgazdasági vállala-
tok,falusi turizmus. 

Művelhető és nem művelhető 
terület. 
Állattenyésztés. 
 

Az iparosodott terüle-
tek. 
Il paesaggio 
industriale 

Hová települ az ipar, mi 
szerint oszlik meg. Alap-
anyagok. Bányaművelés. 
Nehéz és könnyű ipar. 
Megújuló energiaforrás-
ok. 
A kézműves ipar. 

Ipari területek. Réz, cink, kő-
olaj, bauxit, szén. 
Energiahordozók. Vízerőmű-
vek. 
Vegyi ipar, nehéz ipar, textil-
ipar, élelmiszeripar, autógyár-
tás. 

A városi környezet 
Il paesaggio urbano. 
   

Hol és miért alakul ki 
egy város. Az antik és a 
középkori városok. Vá-
rosok a reneszánsz kortól 
a XIX századik. A mo-
dern város. A város 
funkciói. Olasz városok 

Épülettípusok és változásaik. 
A városi szolgáltatások: üzle-
tek, iskolák, parkok, szórako-
zóhelyek, középületek. 

Úthálozat, közlekedés, 
árúszállítás, kereske-
delem 
Comunicazioni, 
trasporti, commercio 

Közlekedési útvonalak, 
vasúthálózat, tengeri köz-
lekedés, kikötők, légi 
közlekedés, légikikötő. 
Szolgáltatások és a ke-
reskedelem, távközlés. 
Turizmus. 

Városi és városközi úthálózat, 
autópályák. Légitársaságok, 
vasúttársaságok. 
A legfontosabb kikötők és re-
pülőterek. 
 

Környezetszennyezés 
I paesaggi in  
pericolo  

Környezetszennyezés 
Az ember és a természet 
ellentéte. Erdőtüzek, 
szemétlerakás. 
Nemzeti parkok Olaszor-
szágban.  
Természetvédelem. 

Szennyező anyagok. 
Természetvédelmi törvények. 
 

Közép- Olaszország 
megyéi  
Italia centrale 

Toscana, Marche, 
Umbria, Lazio, Abruzzo, 
Sardegna 

Megyeszékhelyek, provincia, 
városok,lakosság, népsűrűség, 
klíma, foglalkoztatottság, dia-
lektusok. 



275 
 

Itália az újkorban 
 

Az 1600-as évek 
Az 1700-as évek, a felvi-
lágosodás 

Barocco 
Illuminismo 

Az olasz egység meg-
teremtése 
(Risorgimento) 

A napóleoni háborúk 
A restauráció. 
A Risorgimento első fá-
zisa : 1820-1844 
A Risorgimento második 
fázisa: 1848 (I független-
ségi háború) 
A risorgimento harmadik 
fázisa: az olasz egység 
megteremtése (II függet-
lenségi háború) 
A risorgimento negyedik 
fázisa: III függetlenségi 
háború. Róma kérdése. 
Nehézségek az egység 
hajnalán 

Risorgimento 
Restaurazione 
 
 
 
La primavera dei popoli 
 
 
 
Garibaldi e i mille 
 
 
La questione romana 
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8. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Olaszország természetföldrajza 10 
Olaszország gazdasága 7 
Olaszország történelme, politikai, társadalmi viszonyai 7 
Mindennapi élet 5 
Olaszország irodalma, művészete 7 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Geografia italiana.  
Olaszország természetföldrajza 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás  Olaszországra vonatkozó általános ismeretek (fekvés, főváros, folyók, ég-
hajlat). A tanuló ismeri a nemzeti jelképeket, szimbólumokat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket le-
vonni leírásokból, táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, térképekből;  
tud következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati viszonyok-
ból az ország jellemzőire: az életmódra, a kulturális szokásokra, a minden-
napi életre; 
tud információt szerezni az ország természeti adottságairól autentikus anya-
gok (prospektusok, útleírások, ismeretterjesztő filmek) segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszország földrajzi fekvésének, felszínének, felszínformáinak, tájegy-
ségeinek és legfontosabb vízrajzi jellemzőinek bemutatása, jelölése kon-
túrtérképen.  
Ok-okozati összefüggések megállapítása a földrajzi helyzet, az éghajlat 
és az időjárási viszonyok, valamint az életmód és a kulturális szokások 
között. 
Autentikus anyagok felhasználása, értelmezése, mint az ismeretszerzés 
egyik forrása. 
Egyéni vagy csoportos előadások készítése, információszerzés olasz 
nyelven egy-egy adott témáról. 
 
Az összes tartomány dél Olaszországban. Művészeti városok 
Tutte le regioni meridionali italiane: Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Siclia e Sardegna, risorse artistiche, naturalistiche, 
cittá d’arte. 

Földrajz: térképhaszná-
lat, felszínformák; időjá-
rási, éghajlati elemek; 
éghajlat-módosító ténye-
zők; az éghajlat társa-
dalmi, gazdasági hatásai; 
a társadalmi, gazdasági 
élet szerveződése. 
Olasz nyelv: lényegki-
emelés. 
Matematika: logikai kö-
vetkeztetések, grafiko-
nok, adatok értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Topográfia, nemzeti jelképek, szimbólumok, felszíni formák, víztípusok, 
éghajlati és földrajzi övezetek, településtípusok, időjárási és éghajlati ténye-
zők. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Olaszország gazdasága Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A tanuló már foglalkozott Olaszország gazdaságával a Földünk és környeze-
tünk műveltségterület keretében. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló ismeri Olaszország alapvető gazdasági ágazatait, a főbb, idehaza is 
ismert márkákat; 
ismeri a jelentős ipari találmányokat, feltalálókat, ezeknek az ország gazda-
ságára gyakorolt hatását; 
képes információt gyűjteni aktuális és alapvető gazdasági kérdésekről; 
képes megérteni az olasz nyelv országainak olasz nyelven írott gazdasági hí-
reit. 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszország gazdasági adottságainak, jellemzőinek megismerése. 
Néhány ipari találmány, ezek hatása az ország gazdaságára. 
Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák, és a Magyarorszá-
gon jelenlévő nagyvállalatok ismerete.  
A lakosság életszínvonalának megismerése, néhány összefüggés felisme-
rése az életszínvonal és a gazdasági teljesítmény között.  
Önálló ismeretszerzés nyomtatott termékek és a média segítségével. 
Hírek, információk megértése olasz nyelven. 
 
Olaszország és az EU. Az állam szerveződése, a Parlament, a kormány, 
a szenátus és a képviselőház. Az aperitiv, diplomaünnepség, Happy 
hour. 
L’Italia e l’Unione Europea, Organizzazione dello Stato, Parlamento, 
Governo, Senato, Camera dei Deputati, L’aperitivo, Festa di laurea, 
Happy hour 

Földrajz: gazdaságföld-
rajz. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: találmányok, 
feltalálók. 
Matematika: grafikonok, 
adatok gyűjtése, követ-
keztetések. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, ipari találmány, globalizáció, nemzet-
közi szervezetek, multinacionális vállalatok. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Economia, Politica e Società.  
Olaszország történelme, politikai, társadalmi viszonyai 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 

A tanuló már ismeri Olaszország államformáját, meghatározó történelmi 
eseményeit. 
A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és külföldi politi-
kai híreket. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes időrendbe helyezni a történelmi eseményeket, ismeri azok-
nak az országra, világra gyakorolt hatásait; 
össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok meghatározó, hazai 
és Olaszországhoz kötődő eseményeit, észreveszi az azok közötti összefüg-
géseket; 
ismeri a vallás és a legnagyobb működő egyházak szerepét Olaszországban.  
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszország elhelyezése, összehasonlítása a nemzetek közösségében (ál-
lamforma, méret stb.) . 
Magyarország és Olaszország történelmi eseményeinek, politikai beren-
dezkedésének összehasonlítása. A legfontosabb vallások, egyházak 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: történelmi korok 
főbb csomópontjai a 
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megismerése. 
Kulturális sajátosságok, különbségek felismerése. 
A társadalmat érintő alapvető globális problémák tudatosítása (bűnözés, 
droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek feltárása. 
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk a társadal-
mi folyamatokra. 
 
Olaszország és az EU. Az állam szerveződése, a Parlament, a kormány, 
a szenátus és a képviselőház. Az aperitiv, diplomaünnepség, Happy 
hour. 
L’Italia e l’Unione Europea, Organizzazione dello Stato, Parlamento, 
Governo, Senato, Camera dei Deputati, L’aperitivo, Festa di laurea, 
Happy hour 

olasz nyelvi országok-
ban; események párhu-
zamba állítása; vallások 
kialakulása. 
Etika: történelmi egyhá-
zak. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Társadalom, államfő, politikai intézményrendszer, az emberi alapjogok, val-
lás, történelmi egyházak. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tradizioni/Abitudini/Feste/Vita.  
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek Olasz-

országban 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás A tanulónak vannak ismeretei Olaszország mindennapjairól, a társas együtt-
élés szokásairól, a hagyományokról, ünnepekről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes információkat gyűjteni a célországokban élő emberek hét-
köznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző életkörülményeik-
ről; 
tud a társadalmi érintkezés, az etikett legfontosabb szabályainak megfelelő-
en viselkedni; 
ismeri a tipikus olasz családmodellt; 
ismerteti Olaszországra jellemző népszokásokat, népzenei műveket, népmű-
vészeti jellegzetességeket, összehasonlítja ezeket a magyarországiakkal; 
tud példát mondani kiemelkedő jelentőségű kulturális eseményekre, feszti-
válokra; 
ismeri az állami és családi ünnepeket, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszországban élő emberek jellemző életmódjának, mindennapi 
életének megismerése. 
Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok 
leírása, összehasonlítása. 
Olaszországi társadalmi érintkezési formáinak megismerése, a 
reagálás gyakorlása. 
Jellemző népzenei, népművészeti alkotások ismerete. 
Kulturális események, fesztiválok jelentőségének megismerése, 
összekapcsolása különböző művészeti ágakkal. 
Gasztronómia, az adott tájegységre, országra jellemző ételek, ét-
kezési szokások, tipikus étel elkészítési módjának ismertetése. 
 
Olasz nemzeti ünnepek, vallási ünnepek, nemzeti és nemzetközi 
fesztiválok 
Feste nazionali italiane, feste religiose, festival nazionali e 
internazionali 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
család és háztartás; egészséges 
és káros ételek; lakókörnyezetek 
és életmódbeli jellemzők. 
Magyar nyelv és irodalom: nép-
szokások, hiedelmek. 
Etika: családi élet. 
Ének-zene: népzene.  
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Városi és vidéki élet, család, nagycsalád, életmód, népzene, népművészet, 
étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás, tradicionális ételek. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Storia / Arte /Letteratura  

Olaszország irodalma, művészete, tudományos élete 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A tanulónak már vannak ismeretei Olaszország irodalmi alkotásairól (mon-
dókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások).  
Megismerte a legjellemzőbb képzőművészeti műalkotásokat, múzeumi tár-
gyakat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló ismeri Olaszország néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és 
kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét; 
ismeri Olaszország legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait és tu-
dósait, képes bemutatásukra; 
be tudja mutatni Olaszország néhány kiemelkedő fontosságú épületét, a kor-
szak és az épület jellemzőivel; 
ismeri a tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet) sze-
repét a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében Olaszországban és ha-
zánkban; 
ismer néhány humoros írást, viccet, melyek Olaszország jellemzőit mutatják 
be.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Olaszország néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szer-
zőjének, képző- és előadóművészének megismerése. 
Tudományos-technikai felfedezések, tudósok megismerése, a felfedezé-
sek hatásainak bemutatása.  
Olaszország néhány kiemelkedő fontosságú épületének, a korszaknak és 
az épület jellemzőinek bemutatása. 
Olaszország néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának, színházának 
megismerése. 
A tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet) szerepe 
a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében Olaszországban és ha-
zánkban. 
Néhány humoros írás, vicc megismerése, mely Olaszország jellemzőit 
mutatja be. 
 
Umberto Boccioni, A futurizmus,  
Bécsi kongresszus, Itália újjáéledése, Az olasz egység, Olaszország az 
egyesülés után, Első világháború, A fasizmus Olaszországban , A 
fasiszta művészet, építészet. 
Második világháború, USA, Szovjetúnió. 
Umberto Boccioni, Il Futurismo,  
Congresso di Vienna, Risorgimento italiano, Unitá d’Italia, Italia dopo 
l’Unitá, Prima Guerra Mondiale, Il Fascismo in Italia, arte architettura 
fascista, Seconda Guerra mondiale, USA, URSS. 

Biológia-egészségtan, 
Fizika, Kémia: tudomá-
nyos, technikai felfede-
zések. 
Rajz és vizuális kultúra: 
művészi korszakok, épí-
tőművészet. 
Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret: tömegkom-
munikáció hatása, érté-
kek kiválasztása. 
Olasz nyelv: humoros 
írások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Klasszikus és kortárs irodalom, képzőművészeti korok, festészet, építészeti 
stílusok, tömegkommunikáció, tudomány, technika, találmányok, vívmá-
nyok, előadó-művészet: zene, filmművészet, színházművészet, klasszikus és 
kortárs művészek. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két év-
folyamos ciklus végén 

A tanuló be tudja mutatni Olaszország földrajzi fekvését, felszín-
formáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit.  
Ismeri a gazdasági fejlődés legfontosabb állomásait, ennek az élet-
színvonalra gyakorolt hatásait. 
Időrendbe helyezi és összehasonlítja az azonos történelmi időszakok 
hazai és olaszországi meghatározó eseményeit, felfedezi az azok kö-
zötti összefüggéseket. 
Olasz nyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digi-
tális médiumok segítségével. 
Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésének mód-
ját és a megemlékezések szimbólumait. 
Ismeri néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőt, 
képző- és előadóművészt. 
Ismeri és bemutatja a legjelentősebb tudományos-technikai vívmá-
nyokat, tudósokat. 
Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok 
sajátosságait. 

 
 

Témák Tartalmak Földrajzi, történeti ismeretek 
A népesség 
La popolazione 

A demográfia.  
A természetes népesség-
növekedés. Népességfo-
gyás. Emigráció és ezzel 
kapcsolatos problémák. 

Népszámlálás, emigráció és 
kivándorlás. Illegális beván-
dorlás. Fogadóközpontok. 
 

Az olasz életmód. 
Come vivono gli 
italiani? 
 

Aktív népesség és a ter-
melési szektorok, mun-
kanélküliség és fekete 
munka. 
A 3 részre szakadt or-
szág: a gazdag észak, a 
növekvő Közép-Itália és 
a leszakadó dél. 

Fekete munka, munkanélküli-
ség 
Iskolarendszer, egészségügy 
 
 

Az állam és a közigaz-
gatás. 
Lo stato e le sue 
divisioni 

Az olasz nemzet, hatá-
rok. 
Államigazgatás. 
Itália helye Európában és 
a világban. 

Megyeszékhelyek, provincia, 
városok . 
Az Európai Unió, Euro. 

Az alkotmány 
La Costituzione 

Polgári törvénykönyv 
Il Codice civile 

Törvénycikkelyek, törvények. 

Az államforma La 
forma dello Stato 

A parlament, a kormány, 
a bíróság  
Il Parlamento 
Il Governo 
La Magistratura 

A köztársasági elnök, a két 
kamarás parlament, a politikai 
pártok 
Il Presidente della Repubblica, 
le due camere, i partiti politici  

A család 
La famiglia 
A kiskorúak 
I minori 
Az iskola 

A család intézménye 
Az iskolarendszer 
A kiskorúak jogai 

A szülők és a gyermekek jogai 
és kötelességei. 
Az iskolarendszer reformja. 
Kötelező iskolák (scuola 
dell’obbligo)  
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La scuola telefono azzurro 
Személyi iratok 
I documenti 

Az olasz személyi 
iratok rendzere 

Útlevél, személyi igazolvány, 
jogosítvány, adókártya. 

Dél-Olaszország me-
gyéi, 
L’Italia meridionale 

Molise, Campania, 
Basilicata, Calabria, 
Puglia, Sicilia 

Megyeszékhelyek, provincia, 
városok,lakosság, népsűrűség, 
klíma, foglalkoztatottság, dia-
lektusok. 

Itália a századfordulón 
és a XX század elején 

Politikai élet: történelmi 
jobboldal és történelmi 
baloldal a kormányon 
Fejlődés és társadalmi 
feszültségek 
Kolonialista politika 
A Giolitti kormány 
Itália részvétele az I vi-
lágháborúban 

Destra storica 
Sinistra storica 
Brigantaggio 
Colonialismo 
 

Olaszország a két vi-
lágháború között 

Olaszország a háború 
után, politikai társadalmi 
feszültségek 
A fasiszta párt szervező-
dése, Mussolini 
Mussolini hatalomra ju-
tása, a fasiszta diktatúra. 
Gazdaságpolitika, külpo-
litika, egyházpolitika a 
fasizmus alatt. 
Olaszország a II világhá-
borúban 

Pace mutilata 
Fascismo 
Marcia su Roma 
 
 
 
 
 
 
 
Resistenza 
Partigiani 

Olaszország  története 
a II világháború végé-
től napjainkig 

A köztársaság kikiáltása. 
Az újjáépítés, az ötvenes 
évek. 
A hatvanas évek és a 
gazdasági fellendülés 
A hetvenes évek: gazda-
sági válság, terrorizmus 
A nyolcvanas évek 
A kilencvenes évektől 
napjainkig 

La Repubblica 
 
Boom economico 
 
 
Gli anni di piombo 

 
Továbbhaladás feltételei:  
A fejlesztés elvárt eredményeinek minimumszinten való teljesítése. 
 
Ellenőrzés, értékelés 
 
Alapelvek:  
Az ellenőrzés és értékelés fogja át a tanuló valamennyi tanórai és a tantárggyal kapcsolatos tanórán 
kívüli tevékenységét. 
Mind az ellenőrzés, mind pedig az értékelés módszertanilag legyen változatos. 
Az ellenőrzést mindig kövesse a konkrét teljesítmény és a tantárgyhoz való viszony körültekintő és 
változatos számszerű vagy szöveges értékelése. 
Törekedjünk a sokoldalú, differenciált osztályozásra (szóbeli, írásbeli számonkérés, órai munka 
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stb.), mert csak így teljes ellenőrzési-értékelési rendszerünk. 
Az ellenőrzés módjai: 

 folyamatos megfigyeléssel (milyen a tanulók érdeklődése, aktivitása, figyelme, ismeret-
szerző képessége, ismeretalkalmazása, stb.) 

 szóbeli feleltetéssel (mely elsőbbséget élvez), törekedni kell arra, hogy a tanulók ismere-
teiket, tapasztalataikat, megfigyeléseik lényegét összefüggően el tudják mondani 

 írásbeli ellenőrzéssel: feladatlapokkal, mérőlapokkal 
 gyakorlati feladatok, önálló kutatómunka (ábraelemzés, kiselőadás, sajtófigyelés) végzé-

sével 
 
Taneszköz, tankönyv 
 
A helyi tanterv bevezető, általános részében leírt elvek szerint évente határozza meg a munkaközös-
ség. 
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III.4 
VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. ÉVFOLYAM 

 
 
 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Heti óraszám 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 
Éves óraszám 36 óra 36 óra 36 óra 36 óra 

 
Az olasz program sajátosságai: 
A vizuális kultúra tantárgyat a felső tagozat valamennyi évfolyamán olasz nyelven oktatjuk. A 
tantárgy tananyagai és követelményei teljes egészében tartalmazzák az oktatási miniszter által 
kiadott kerettantervben meghatározott tananyagot és követelményeket. A tantárgyhoz kapcso-
lódó legfontosabb olasz szavak és kifejezések a tantárgyi tanterv végén találhatók. A készség-
tárgyak tanítása során tevékenykedtetés közben a nem olasz anyanyelvű gyermekek is szinte 
spontán sajátítják el a szükséges szókincset, az anyanyelvi szinten beszélő tanulóink számára 
pedig egy jó gyakorlási lehetőséget tudunk biztosítani, hogy korábban megszerzett tudásukat 
feleleveníthessék, gyakorolhassák különösebb megerőltetés nélkül.  
Az informatika műveltségi terület médiainformatika tematikai egységét a vizuális kultúra tan-
tárgyba integráltan tanítjuk. 
 
Kapcsolódási területek az olasz kultúrához: 
 
Az egyes korok itáliai művészetének megismerése és feldolgozása mindhárom részterület 
esetén megjelenik. A művészettörténet 5-6. osztályban egyes technikák, vizuális nyelvek ok-
tatásához, 7-8. osztályban az említettek mellett a térábrázolás különböző lehetőségeinek meg-
ismertetéséhez kapcsolódik. Az egyes korszakok feldolgozásakor fontos állomás az itáliai 
művészet magyar művészetre gyakorolt hatása. 
- Az ókori Róma művészetének legjellegzetesebb emlékei: építészet, szobrászat, festészet és 

tárgykultúra. Jelentősebb római kori emlékek Magyarországon.  
- Az itáliai reneszánsz művészete és a lineáris perspektíva. Itáliai hatások a magyar építészet-

ben. 
- Az itáliai barokk építészet jellegzetességei.   
- A klasszicizmus: az antikvitás szelleme és stílusjegyei Európa építészetében. A magyar 

klasszicista építészet néhány jellegzetes példája.  
- A Római iskola törekvései és néhány jellegzetes alkotása (Aba-Novák Vilmos, Szőnyi Ist-

ván).   
- Az olasz futurizmus jellemzői, legismertebb alkotásai: Umberto Boccioni és Giacomo Balla 

művészete. 
 
Célok, feladatok: 
A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 
vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez, 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 elekt-
ronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A képzőművé-
szet, 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 
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azonban a legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, de a hatékony fejlesztés 
csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A tan-
tárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-
kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorien-
tált megközelítésben történjen, így a pl. a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-
tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékeny-
ségeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartá-
sa, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzéke-
lés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző formáinak 
(például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevo-
násával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés 
átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyi-
ségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szin-
ten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kap-
csolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és köznapi vizuális 
közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kife-
jezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját 
képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folya-
matán keresztül. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, 
illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív prob-
lémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden 
más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes meg-
nyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motivá-
ció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a prob-
lémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készsé-
gek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut 
el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, önértéke-
lésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresz-
tül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő 
hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fej-
lesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret kialaku-
lása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

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 mód-
szertani segítséget nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények részlete-
zésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a 
NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint („Kife-
jezés, 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 egységek-
be foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi sorrendet vagy lo-
gikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-egy tanóra tan-
anyagával. Az optimális tartalomtervezés a különböző tematikai egységek követelményeit 
összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás 
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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 támogat-
va a kerettantervet felhasználó szaktanárokat a tanmenettervezésben, 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.  

Az adott tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdago-
dása a szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos be-
fogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 
együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatos-
ság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segít-
ségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a tervezés során to-
vábbi fontos szempont, hogy 5–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos 
kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális kultúra tantárgy óraszám keretin belül kell 
végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, pontosabban a 7–8. évfolya-
mon a mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi. 

 
 

5–6. évfolyam 
 
A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk 
közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti nevelés értékköz-
vetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a kompetenciák leg-
szélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos 
mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi 
és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal 
születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban 
hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért 
való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák sok-
színűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és ren-
deltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, önálló 
tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív problé-
mamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a vállal-
kozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos és tech-
nológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság lehetőségei-
nek vizsgálata is. A vizuális kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges kapcsolatai-
nak feltárása az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a gyakorlati fel-
adatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére. A médiatudatosság kiala-
kítása kiemelt fejlesztési cél, például a reklám hatásmechanizmusának elemzésével út nyílik a 
kritikus, értelmező gondolkodás és aktív állampolgárság megalapozására. 

A vizuális kultúra részterületei közül az 5–6. évfolyamon nagyobb arányban szerepel-
nek a „Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő 
művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló a „Tárgy- 
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és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb iskolasza-
kaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített környezet szer-
kezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a szociális és 
állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális kommunikáció” 
részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak jelen. 
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5. évfolyam 
 
Témakör Órakeret 
Kifejezés, képzőművészet 12 
Vizuális kommunikáció 12 
Tárgy és környezetkultúra 12 
Összesen: 36 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó 
folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a 
kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai 
technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 
megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett 
tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 
megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken. Önálló vélemény 
megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, 

alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, 
arány, plaszticitás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban illetve 
térben, különböző technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, 
fotó, akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). Tananyag, témák:  

 Épületek: La cupola del Pantheon, Tempio di Apollo 
 Szobrok: La scultura greca arcaica, bronzi di Riace, Laocoonte 
 Festmények: Affresco con musici dalla tomba dei leopardi a Tarquinia, 
 iparművészeti tárgyak: La Maschera di Tutankamon, La decorazione 

naturalistica dei vasi cretesi, elemzése. Látvány utáni tanulmányraj-
zok: hajlított síklapok, spirál, möbiusz, természetes és mesterséges 
forgásformák. A szemmagasság és a látszati kép. Forgástestek képe 
alálátásban, rálátásban és természetes nézőpontból.  

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, 
tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció 
egy részletének képi igényű nagyítása, illetve kompozíciós variációk 
létrehozása, különböző színes technikákkal (pl. akvarell, 
temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyestechnika). Tananyag, témák: 
a forma alakja és jellegzetes felülete (textúra-faktúra). Mimikri. Kom-
pozíciós játék a minta léptékváltásával. Felületképzés különböző 
anyagokból. Anyagszerű és dekoratív felületek. Papírplasztika készíté-
se. 

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, 
jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az 
előhívott impressziók megjelenítése síkban, térben, időben. 
Tananyag, témák: a színek hangulati hatása. A valós forma átalakítása 
színekkel és mintákkal. Valós formák ábrázolása kitalált mintákkal. 

Magyar nyelv és 
irodalom: a 
műélvezet 
megtapasztalása. 
 
Matematika: pontos 
megfigyelés, 
lényegkiemelés. 
 
Ének-zene: zenei 
élmény feldolgozása. 
 
. 
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Karikatúrafigurák tervezése valós formák átalakításával. Karakteres 
vonások kiemelése.  

 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött személyes 
tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, 
eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes, grafikai technika, 
mintázás, konstruálás, installáció talált tárgyakból, fotó). Tananyag, 
témák: a jó illusztráció jellemzői. A szöveg és az illusztráció kapcsola-
ta. Romolo e Remo, a római mitológia szereplői. Carlo Collodi, Pinoc-
chio illusztrálása csoportmunkában: képsorozat készítése a jelenetek-
ről közös munkával.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 
színharmónia, színkontraszt, főszín, méretarány. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető 
jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 
látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek 
megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett 
élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 
azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 
felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 
plaszticitásának és színviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. A 
legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi 
ismerete legjellemzőbb képzőművészeti alkotásain és szimbolikus 
tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. 
A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának 
értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, 

kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális 
látványban, felhasználva megadott művészettörténeti alkotások 
inspiráló hatását. Tananyag, témák: állatábrázolás az őskorban, jellem-
ző nézetek az ember-és állatábrázolásban (Egyiptom és Mezopotámia 
művészete). Idealista és realista emberábrázolás a görög és római mű-
vészetben. Sculture greco-romane 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése 
meghatározott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, 
és inspiráló, alkotó felhasználása által síkban és/vagy térben.  
Tananyag, témák: őskor (mágia és vadászjelenet ábrázolása csoport-
munkában, vázlatkő készítése gipszöntéssel, őskori portré rekonstruá-
lása koponya alapján, állatszobrok mintázása agyagból vagy kavics-
ból), saját névtábla tervezése egyiptomi hieroglifjelekkel, védőszelle-
mek és kevert lények a mezopotámiai kultúrában, bonyolult alaprajzok 
és labirintusok a krétai művészetben, görög színház – színházi álarcok. 
 

Természetismeret: Az 
emberi test, 
testarányok. 
Mozgásképesség. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: történeti 
korok, korszakok. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: különböző 
kultúrák eltérő 
szemléletének 
megtapasztalása. 
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 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 
művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptom, ókori görög 
és római) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus 
csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség) 
szerint. 

 Képek, látványok, események (pl. Műalkotások: iniziazione ai misteri 
di Dioniso dalla Villa dei Misteri di Pompei, fotók: Pompei város és a 
pompei élet, filmek: Gli ultimi giorni di Pompei, élmények, álmok, 
közösségi alkalmak) szöveges leírása, a vizuális közlés köznapi és 
művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes 
feldolgozások megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. festés, 
plasztika, parafrázis, intermediális: pl. fotográfia) a tárgyalt 
művészettörténeti korszak inspiráló felhasználásával.  
Tananyag, témák: belső tulajdonságok látható megjelenítése, mimika 
és gesztus. Fotómanipuláció, fénymásolati képek átalakítása. 

Matematika:változó 
helyzetek, időbelisé 
 
Ének-zene: 
zenetörténeti és 
zeneirodalmi 
alapismeretek a 
befogadói hozzáállás 
fejlesztése céljából. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 
arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 
helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, 
szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, 
kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 
tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 
élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 
megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 
jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 
megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 
gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján. Tananyag: a holtpont 
jelentősége a művészetben. A mozgássor 
fázisokra bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). 
A mozgás megjelenítése vizuális átírással.  

 

Magyar nyelv és irodalom: történet ideje, 
helyszíne, cselekmény kezdő- és 
végpontja, cselekményelemek sorrendje. 
Dráma és tánc: Mozgásfolyamatok, 
mozgássor. 
Matematika: változó helyzetek, időben 
lejátszódó történések megfigyelése, a 
változás kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 
folyamat, fázis 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  
3 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 
értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális 
kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 
használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások 
(pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 
összeszerelése, Lego) tanulmányozásának 
segítségével. Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a 
visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák 
alapján.Tananyag, témák: magyarázó ábrák gyűjtése 
és értelmezése. Tárgyalkotás fázisrajzok alapján. 
  

Természetismeret: Tájékozódás 
természetes és épített környezetben; 
technikai eszközök működésének 
megfigyelése. Jelek, jelzések 
felismerése és értelmezése. 
 
Magyar nyelv és irodalom: szöveg és 
kép viszonyának, megfigyelése. 
 
Informatika: rajzos-szöveges 
dokumentumok létrehozása, 
átalakítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, 
piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 
jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 
szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhasználat és 
testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalmazása. 
Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a 
jelentésmódosulások megfigyelésének céljával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

képregény: Cocco Bill és más szereplők, Jacovitti ) után, az 
alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet 
jelentésváltozásának megértése céljából, szabad játékos 
feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának megváltoztatása, 
azonos szövegek különböző képekhez rendelése). Tananyag, 
témák:, képrejtvény tervezése, egy tanult görög-római mitológia 
képregény megjelenítése képregény formájában csoportmunkában. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása 
alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-borító, képernyővédő, 
arculati elem), vagy képgrafikaként. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szöveg és kép 
viszonya. 
 
Ének-zene: zenei stílusok 
és formák. 
 
Dráma és tánc: nem 
verbális kommunikációs 
játékok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hang- és képkapcsolat, kiemelés, alkalmazott grafika. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 
megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyzetének 
megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. Eszköz nélkül és 
kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 
viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek 
állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Különböző 
korok és kultúrák tárgyi környezetének vizsgálata meghatározott 
szempontok alapján. Változatos anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés 
során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. 

védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás) 
különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, magyarázó rajz, 
fotómontázs, modellezés) és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, 
gipsz, drót, textil, talált tárgyak) történeti korok legfontosabb 
alátámasztó-teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. 
gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) lehetőségeinek, 
illetve alaprajzi elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű 
műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, 
metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, 
környezet) megjelenítése szerkesztéssel és szabadkézi rajzban. 

 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 
szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek (pl. 
lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, víztorony, 
palota, színház, múzeum) elemzése forma és rendeltetés, 
valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az összegyűjtött 
információk alapján. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
történelemi korszakok. 
A természeti és mesterséges, 
technikai és épített. 
Magyar nyelv és irodalom: 
különböző kultúrák eltérő 
létmódja, szemlélete. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: tervezés, 
anyagalakítás. 
Matematika: Egyszerűsített 
rajz készítése lényeges elemek 
megőrzésével. 
A tér elemei, síkbeli, térbeli 
alakzatok. Tárgyak 
tulajdonságainak vizsgálata. 
Geometriai modellek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 
funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, 
boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 
anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 
sorozatgyártás, design. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A 
különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 
Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 
leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 
Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 
manuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken a forma, a 
rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 
geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmányozása 
után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban legyen a tárgy 
formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, illetve az alkotó 
személyes közlési szándékával. 

 Különböző történeti korok és kultúrák (római kori) sajátos, 
legjellemzőbb (szimbolikus tárgyainak: a római farkas, SPQR 
felirat, fascio littorio, a római sas) épületeinek felismerése és elemző 
vizsgálata. pl. egyiptomi varázserejű tárgyak, amulettek 

Magyar nyelv és 
irodalom: népköltészet. 
 
Természetismeret: 
környezettudatosság, 
fenntarthatóság. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: hagyományos 
foglalkozások, szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 
funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 
díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi 
üzenet. 

 
 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben vé-
gezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai bar-
langrajz), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, 
Zikkurat – Ur, karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. 
Írnok szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutanhamon arany halotti 
maszkja), az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó 
vadászaton/Nebamun írnok vadászaton – thébai falfestmény), az ókori görög és római temp-
lom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. 
Colosseum), görög és római emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Müron: Diszkoszvető, 
Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré szobor) templi di Agrigento,Colosseo e 
altri teatri. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettör-
ténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, míg a magyar művészettörté-
netében megtalálható leglényegesebb példák is bemutatásra kerüljenek. A fentebb ajánlott 
műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is fel-
használhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem te-
matikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem 
nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az 
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esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas 
művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tér-
től (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) függet-
len példák mutassák be az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, 
valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a 
történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 
 

6. évfolyam 
 
Témakör Órakeret 
Kifejezés - Képzőművészet 12 
Vizuális kommunikáció 12 
Tárgy és környezetkultúra 12 
Összesen: 36 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó 
folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a 
kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai 
technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 
megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett 
tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 
megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 
komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 
munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) 
célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, 
plaszticitás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, 
különböző technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, 
tempera, mintázás, konstruálás). Tananyag, témák: Látvány utáni tanul-
mányrajzok készítése gömbölyű formákról (a térbeliség kifejezése tónus-
fokozatokkal, takarásokkal, különböző méretekkel). Részlet- és metszet-
rajzok. természetvédelmet kifejező gipszdombormű készítése.  

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi,   tónusbeli), 
az adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének 
képi igényű nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, 
különböző színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, 
olajkréta, vegyestechnika). Tananyag, témák: csendélet látvány utáni ábrá-
zolása, a látvány valós színeinek megváltoztatása, pl. kidolgozás csak hi-
deg vagy csak meleg színekkel. Ráközelítés – nagyítás - részletrajzok. 
Mikroszkopikus méretek és minták.  

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, 

Magyar nyelv és 
irodalom: a 
műélvezet 
megtapasztalása. 
 
Matematika: 
pontos 
megfigyelés, 
lényegkiemelés. 
 
Ének-zene: zenei 
élmény 
feldolgozása. 
 
Dráma és tánc: 
dramatikus 
improvizációk 
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jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az 
előhívott impressziók megjelenítése síkban, térben, időben. 

 Tananyag, témák: a látványtól a képalkotásig. A valóság művészi átírása 
(jellé egyszerűsítés, torzítás, kiemelés, formaritmus, színritmus). A forma 
átalakítása megszemélyesítéssel. Fénymásolati kép kreatív kiegészítése. 
Színkontrasztok. 

 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött személyes 
tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, 
eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes, grafikai technika, 
mintázás, konstruálás, fotó). Tananyag, témák: közmondások és szólások 
vizuális megjelenítése, képsorozatok.  

irodalmi, 
képzőművészeti, 
zenei művek 
alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 
színharmónia, színkontraszt, főszín, kiegészítő szín, komplementer, 
méretarány. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető 
jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 
látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek 
megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett 
élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 
azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 
felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 
plaszticitásának és színviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. A 
legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi 
ismerete legjellemzőbb képzőművészeti alkotásain és szimbolikus 
tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. 
A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának 
értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, 

kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális 
látványban, felhasználva megadott művészettörténeti alkotások 
inspiráló hatását. Tananyag, témák: pl. vízköpő figurák a Notre-
Dame homlokzatán; Leonardo rajzai a madarak repüléséről és a gé-
pezetekről készült tervei; különböző történelmi korszakok és művé-
szeti stílusok emberábrázolási hagyományai; szépségideálok, az 
emberi test anatómiája és arányainak elemzése, kroki rajza.  

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése 
meghatározott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek 
elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által síkban és/vagy 
térben. Tananyag, témák: pl. egy képzeletbeli lovagi torna megjele-
nítése egy meghatározott kameraállásból.  

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 
alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. romanika, gótika, 

Természetismeret: Az 
emberi test, testarányok. 
Mozgásképesség. 
 
Matematika:változó 
helyzetek, időbeliség. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: történeti 
korok, korszakok. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: különböző 
kultúrák eltérő 
szemléletének 



295 
 

reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, 
művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 
kifejezőeszköz, tériség) szerint. Tananyag, témák: az ókeresztény és 
bizánci művészet (katakomba, bazilika, mozaik, papírmozaik 
készítése), a román stílus (bazilikális alaprajz, épületszobrászat, 
freskók és táblaképek, a magyar koronázási jelvények), a gótikus 
stílus (csúcsívek támívek és támpillérek, üvegablakok, a lovagi 
kultúra és a címerhasználat, kódex, díszes iniciálé tervezése, milyen 
lehetett az udvari bolond viselete a középkori várakban), basiliche 
romane, catacombe,mosaici ravennate.  

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, 
fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) szöveges 
leírása, a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 
azonosításával. A leírás alapján személyes feldolgozások 
megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. festés, plasztika, 
parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, kinetikus, installációs, 
environment, eseményművészet) a tárgyalt művészettörténeti 
korszak inspiráló felhasználásával. 

 Tananyag, témák: képelemzés, kompozíciós vázlatrajzok, képátala-
kítások, képkiegészítések, a látvány adott célú továbbgondolása és 
megjelenítése az eredetitől eltérő tartalommal: híres műalkotások 
szereplőinek ábrázolása plakáton. Riport készítése egy híres műal-
kotás főalakjával. Régi korok divatja: egy híres műalkotás szereplő-
inek viselete (anyaggyűjtés, kutatómunka az interneten.)  

megtapasztalása. 
 
 
Ének-zene: zenetörténeti 
és zeneirodalmi 
alapismeretek a 
befogadói hozzáállás 
fejlesztése céljából. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 
arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 
helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, 
szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, 
kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 
tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 
élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 
megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 
jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 
megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 
gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra 
bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás 
megjelenítése vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-
animáció, optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop 
szalag).  

Magyar nyelv és irodalom: történet 
ideje, helyszíne, cselekmény kezdő- és 
végpontja, cselekményelemek 
sorrendje. 
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Tananyag, témák: Elmozdulás – mozgás. Kedvenc 
sportág jellegzetes mozdulatsorának megörökítése fo-
tósorozattal vagy rajzsorozattal. Fázisrajzok a kéz-
mozdulatokról.  Mozdulatsor megjelenítése egy képen 
belül. Sziluettrajzból mintaterv, vagy sziluettrajzból 
divatbábú. 

 A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 
épített környezet (pl. épület, tárgy, híd, szerkezet) 
időbeli folyamatainak, változásainak (növekedés, 
pusztulás, fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, 
rozsdásodás) megfigyelése, modellezése (pl. 
hószobor, anyag változása kitéve az időjárásnak) 
személyesen választott cél érdekében (pl. emlékek 
felidézése, napi tevékenység tervezése). A folyamatok 
dokumentálása, ábrázolása saját készítésű fotókkal, 
képekkel, szöveggel. Tananyag, témák: rajzsorozat 
készítése egy termés, vagy levél száradásáról. 

Természetismeret: mozgás és idő 
változása; ciklikus jelenségek. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: az idő 
ábrázolása vizuális eszközökkel. 
 
Dráma és tánc: Mozgásfolyamatok, 
mozgássor. 
 
Informatika: adatok csoportosítása, 
értelmezése, táblázatba rendezése, 
használata. 
 
Matematika: változó helyzetek, 
időben lejátszódó történések 
megfigyelése, a változás kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 
folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, 
képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 
Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  
3 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 
értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális 
kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 
használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, 
parancsikonok) gyűjtése, értelmezése. A közösség számára 
fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. események, 
időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, 
direkt jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, 
használatba helyezése (pl. ismert útvonal rajzán vizuális 
jelzések kialakítása). 

     Tananyag, témák: rajzos jel (piktogram) tervezése, olimpi-
ai sportágak piktogramjának megismerése és újak tervezé-
se, a jelalkotás (stilizálás, egyszerűsítés) folyamatának 
bemutatása rajzsorozattal (mintatervezés: ember, állat és 
növényforma stilizálása), textilminta (pl. ágynemű, strand-
ruha) tervezése a stilizált forma alkalmazásával.  

Természetismeret: Tájékozódás 
természetes és épített 
környezetben; technikai eszközök 
működésének megfigyelése.  
 
Földrajz: tájékozódás, térrajz, 
útvonalrajz, térképvázlat. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
szöveg és kép viszonyának, 
megfigyelése. 
 
Informatika: rajzos-szöveges 
dokumentumok létrehozása, 
átalakítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, 
piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 
jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 
szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhasználat és 
testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalmazása. 
Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a 
jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző 
kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának 
értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes 
preferenciák érvényre juttatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. plakát, 

képregény) után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális 
üzenet jelentésváltozásának megértése céljából, szabad játékos 
feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának megváltoztatása, 
azonos szövegek különböző képekhez rendelése). Tananyag, témák: 
a reklámok előnyei és hátrányai. A plakátkészítés mente. Ismert 
műalkotások reklám célú alkalmazásának előnyei. Betűtervezés. 
Monogram. Szóképek alkotása a tartalmat kifejező vizuális 
eszközökkal. Iskola emblémájának terve (kép és szövegfolt 
egységes kompozíciója). 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus játék), 
szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 
Tananyag: körvonalból minta. Sziluettek – divattervek – 
képzeletbeli divatbemutató – öltözetekhez illő zene.Olasz 
divattervezők, pl Armani, Valentino, D. e G.,Rocco Barocco, 
Versace stb. 

 Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, kitűző, 
hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészítő 
szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés alapján. Tananyag, 
téma: a konkrét vagy kitalált cég tevékenységét vagy a forgalmazott 
árut hangsúlyozó reklámszatyor tervezése (jelalkotás, 
emblématervezés).  

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása 
alkalmazott grafikai feladatként (pl. bélyeg, DVD-borító, sportesz-
köz felülete), vagy képgrafikaként. 

 Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, 
csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése szabadon 
választott technikával (pl. digitális képszerkesztéssel, kollázs 
technikával vagy élőképben), a reklám hatásmechanizmusának 
tudatos használatával.  

Magyar nyelv és 
irodalom: szöveg és kép 
viszonya. 
 
Ének-zene: zenei stílusok 
és formák. 
 
Dráma és tánc: nem 
verbális kommunikációs 
játékok. 
 
Informatika: 
multimédiás 
dokumentumok 
előállítása kész 
alapelemekből. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hang- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, 
reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, fikció, 
vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 
megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyzetének 
megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. Eszköz nélkül és 
kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 
viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek 
állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Különböző 
korok és kultúrák tárgyi környezetének vizsgálata meghatározott 
szempontok alapján. Változatos anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés 
során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. 

védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás, interakció) 
különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, magyarázó rajz, 
fotómontázs, modellezés) és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, 
gipsz, drót, textil, talált tárgyak) történeti korok legfontosabb 
alátámasztó-teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. 
gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) lehetőségeinek, illetve 
alaprajzi elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki 
jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 
ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) megjelenítése 
szerkesztéssel és szabadkézi rajzban. Tananyag, témák: 

 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, szerszám, 
jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek (pl. lakás, 
pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, víztorony, palota, 
színház, múzeum) elemzése forma és rendeltetés, valamint a 
díszítés kapcsolatán keresztül, az összegyűjtött információk alapján. 
Tananyag, témák: kutatómunka a könyvtárban vagy az interneten (a 
lakóhely híres épületének feldolgozása, portfolió készítése fotókkal, 
vázlatrajzokkal és szöveges magyarázatokkal.) 

 Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, 
modellezése meghatározott célok érdekében (pl. álcázás, 
transzparencia, figyelemfelkeltés, megváltozott környezeti hatás: 
árvíz, hó, napfény, közösségi esemény) a történeti korok, európai és 
Európán kívüli, illetve a modern társadalmak tárgyi környezetéből 
hozott példák elemzéséből származó tapasztalatok alapján, a 
gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

     Tananyag, témák: megszemélyesített ivóedények tervezése, (előta-
nulmányok: a középkori akvamanile). Régi korok tárgyainak átala-
kítása napjainkban is használható tárgyakká. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: történelemi 
korszakok. 
 
Természetismeret: Az 
ember hatására 
bekövetkező változás a 
táj képében. 
A természeti és 
mesterséges, technikai és 
épített. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: különböző 
kultúrák eltérő létmódja, 
szemlélete. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: tervezés, 
anyagalakítás. 
 
Matematika: 
Egyszerűsített rajz 
készítése lényeges 
elemek megőrzésével. 
A tér elemei, síkbeli, 
térbeli alakzatok. 
Tárgyak tulajdonságai. 
Geometriai modellek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 
funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, 
boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 
anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 
sorozatgyártás, design. 



299 
 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A 
különböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 
Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 
leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 
Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 
manuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 
értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken a 
forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves tevékenységének 
megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy helytörténeti kiállítás 
látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján).  

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 
technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 
papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, 
kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. adott 
személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 
(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 
lehetőségeinek figyelembevételével. Öv tervezése, gyöngyfűzés, 
fonott karkötő készítése. 

 Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) sajátos, 
legjellemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismerése és 
elemző vizsgálata.  

Hon- és népismeret: 
család és lakóhely, 
falvak és városok. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: népköltészet. 
 
Természetismeret: 
környezettudatosság, 
fenntarthatóság. 
 
Ének-zene: népzene. 
 
Dráma és tánc: 
népszokások. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: hagyományos 
foglalkozások, szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 
funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 
díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi 
üzenet. 

 
 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben vé-
gezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 
Korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), románkori és gótikus 
templom, székesegyház (pl. pisai dóm, , amiens-i székesegyház,), épületdíszítő és oltárszobrok 
a középkorból (pl. V. Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, Gentile da Fabriano), góti-
kus üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai), reneszánsz és barokk palota és kastély 
(pl. Palazzo Farnese,Reggia di Caserta, Versailles-i palota, a reneszánsz és barokk mesterei 
(pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Ru-
bens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 
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A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet leg-
jelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, míg a magyar művészettörténetében 
megtalálható leglényegesebb példák is bemutatásra kerüljenek. A fentebb ajánlott műveken és 
alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. 
Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megkö-
zelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban ér-
telmezett kultúrtörténeti, tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a vá-
logatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a 
populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán 
kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mu-
tassák be az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a 
tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi 
korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az 
alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és 
megfigyelés alapján. 

 Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a 
képalkotásban. 

 Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek 
értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások 
megjelenítése. 

 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 
analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. 

 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben 
és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű 
következtetések megfogalmazása. 

 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az 
alkotótevékenység során. 

 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 
 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 
 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális 

megfigyelés pontos megfogalmazása. 
 Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak 

felismerése. 
 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 
 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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7–8. évfolyam 
 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vi-
zuálisan, illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, 
művészeti nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E 
megismerési folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a meg-
figyelés, értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni ezt a 
feladatot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat létrehozó, 
szorosan kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen fontos, mert 
az alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló tanulás támo-
gatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és fejlesztési fo-
lyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, ennek segít-
ségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott tantárgy és 
a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a vizuális ne-
velés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így továbbra is 
nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel a vizuális kultúra 
tantárgy hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, így a történeti korok művésze-
tének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a történeti példák esztétikai prefe-
renciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. A vizuális kultúra tantárgy ke-
véssé hagyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai a képzőművészeten kívül a 
vizuális kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek határozott célul tűzik ki a 
médiatudatosság fejlesztését, illetve a fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet erősítését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes ér-
deklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 
feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern 
művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, 
míg a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző 
jellegű megközelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul.  

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 
értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 
mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési köve-
telményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális kommunikáció 
tematikai egységei után). 
 
 



302 
 

7. évfolyam 
 

Témakör Órakeret 
Kifejezés, képzőművészet 10 
Vizuális kommunikáció 11 
Média és mozgóképkultúra 5 
Tárgy és környezetkultúra 10 
Összesen: 36 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 
megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata 
és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 
Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 
Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikáknak a kifejezési 
szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A 
kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes gondolatok, 
érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek 
segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, 
fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző 
színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendszerek 
(pl. perspektíva, axonometria) használatával. Tananyag, téma: a 
színek jelképes szerepe. Érzelemábrázolás a mimika és a színek 
kifejező erejének hangsúlyozásával. Pointillista festmény készítése 
főszínek alkalmazásával. Cél: színárnyalatok elérése optikai 
színkeveréssel. Egy pillanatnyi hangulatot érzékeltető tájkép vagy 
épület festése fotó alapján. A festmény készítésekor ne a részletek 
kidolgozására, hanem az épület hangulatának kifejezésére 
helyezzük a hangsúlyt! 

 Köztéri szobrok. Néhány köztéri szobor felidézése a korábban 
megismert művészettörténeti stíluskorszakokból. A lakóhelyen 
vagy a környékén látható szobrok megnevezése.  

 Választható feladatok. Szobor tervezése adott környezetbe, pl. 
meseszereplő szobra egy játszótérre vagy vidámparkba. Milyen 
szobor díszíthetné egy színház, egy iskolaudvar, egy sportcsarnok 
vagy egy állatkert előterét? Játszótéri játékok (mászóka, csúszda) 
tervezése. 

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan 
értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által 
síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy 
plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, 
fotókollázs technikával). 

Magyar nyelv és 
irodalom: verbális 
közlésformák, a 
műelemzés verbális 
módszerei. 
 
Ének-zene: A zenei és 
vizuális élmények 
kapcsolata. 
Zenei kompozíció. 
 
Dráma és tánc: 
jelenetek, mozgások, 
összetett mediális 
művészeti hatások 
élményének 
feldolgozása. 
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 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrá-
zis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm megjelení-
tés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése sajátos elemek-
kel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és karaktercserék). 
Tananyag, téma: portrérajz híres műalkotás reprodukciója vagy egy 
napjainkban élő híres személy fotója alapján. Időutazás: régi portrék 
átalakítása. Pl. az arcok vagy a ruhák módosítása, egy napjainkban 
élő ismert személy portréjának kiegészítése régies ruhával stb. 
Síkból a térbe. Térbeli portré készítése választható technikával 
(papírhajtogatás, papírmasé, agyag, gipsz). 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 
vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 
mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, horizont, nézőpont, 
perspektíva. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 
megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 
jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 
eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 
megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 
feladatokban.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 
árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 
színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése
műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt jelenségek, 
műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és verbális 
módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 
irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak 
azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok (különösen a 19. század), 
stílusirányzatok stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 
tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 
kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. megörökítés, tanítás) szerint. 

 Tananyag, témák: A 19. század a gyors stílusváltások kora. A 
klasszicizmus, a romantika, (historizmus, eklektika), a biedermeier, 
a magyar törtélelmi festészet. Különböző művészeti stílusok és 
stíluskorszakok emberábrázolási szokásai. A portré: látvány utáni 
tanulmányrajz készítése. 

 A realizmus a 19. században. Történelmi események és a 
hétköznapi élet témái a festményeken. Népi életképek.  

 A plein air és az impresszionizmus. A képsorozat. A műtermi 
festészet és a szabadtéri festészet összehasonlítása. 

 A pointillizmus. A posztimpresszionizmus jellemzői. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
Időmeghatározás. 
Művészeti korstílusok és 
irányzatok kötődése a 
társadalmi, kulturális 
háttérhez. Társadalmi 
témák vizuális 
megjelenítése. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: a művészeti 
ágak mellérendelt 
viszonyainak 
megtapasztalása. 



304 
 

 Stílusok és emberek (öltözetek, tárgyak, műalkotások 
csoportosítása, kronológiai sorrendbe állítása). 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés 
adott témában. Választható feladatok. Színes portré festése az 
érzelmet, a hangulatot vagy egy választott belső tulajdonságot 
kifejező vagy annak hatását megerősítő színárnyalatok 
kikeverésével. Kettős portré festése ellentétes tulajdonságok egy 
portrén belüli ábrázolásával, pl. ilyen vagyok és ilyen szeretnék 
lenni címmel. Közmondások, szólások ábrázolása a tartalmat 
legjobban kifejező, a jellegzetes mimikát hangsúlyozó színekkel. 
Különleges portrék, egyéni ötletek. 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, 
fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) önálló 
elemzése a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 
megkülönböztetésével, illetve az elemzés eredményének, a 
következtetéseknek a bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg 
és illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés érdekében).  

 Ábrázolási rendszerek: a perspektíva. A perspektíva fajtái: a vonal-, 
a levegő- és a színperspektíva. Geometrikus alapformák látvány 
utáni távlati ábrázolása. A kocka vagy a hasáb látszati képe. Egy- és 
kétiránypontos perspektíva (irányvonalak, iránypont, horizont). Ve-
tületi ábrázolás. A kocka és a csonkolt kocka vetületi képe. A 
képsíkrendszer. A Monge-féle háromképsíkos vetületi ábrázolás. A 
vetületi képek értelmezése. Axonometrikus ábrázolás. Egy- és 
kétméretű axonometrikus ábrázolás szerkesztésének megismerése. 
A kocka csonkolása felezéssel, negyedeléssel, harmadolással. 
Rekonstrukciós feladatok. 

 Szögletes sík- és térformák. Síklapok távlati ábrázolása (pl. 
leporelló,  origami). Tanulmányrajzok készítése a papírmodellről. 
Játék a vonalakkal. Szerkesztések (pl. tükörképes kompozíció 
létrehozása, vagy mintatervezés: geometrikus formák [négyzet-kör-
negyedkör] felhasználásásával).  

 Bűvös kocka készítése papírból. Kaleidociklusok tanulmányozása, 
készítése.  

 Térplasztikák készítése papírból. 
 Az anyagok felülete (pl. tanulmányrajz készítése egy összegyűrt 

rajzlapról). Drapériatanulmányok és variációik. 

 
Ének-zene: 
művészettörténeti és 
zenetörténeti 
összefüggések. 
 
Internetes portálok 
használata. Digitális 
prezentációk készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 
axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 
plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 
helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 
irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 
színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 
stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 
használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 
Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos 

használati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. 
kitalált, „képtelen tárgyról”) a különféle jelentésmódok, ábrázolások 
megfigyelésének céljával. Formaelemzés, formaátalakítás: napjaink 
tárgyainak áttervezése egy önállóan választott régi stílusban, pl. 
barokk kerékpár, gótikus mobiltelefon, rokokó vasaló stb. 
Emberiesedett tárgyak tervezése, pl. szék és lábas valódi lábakkal. 
Egy tárgy „emberiesedésének” folyamatábrái. Az átalakulás lépései. 

 Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelenítése 
egyezményes jelzések használatával (pl. grafikonon, diagramon), 
és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával, a jelentésváltozatok 
megfelelő működésének tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és 
irodalom: Szöveg és kép 
viszonya. Nyelvi és nem 
nyelvi kódok 
mindennapi közlési 
helyzetekben. 
Meggyőző 
kommunikáció. Ábrák, 
képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. 
Szó szerinti és 
metaforikus jelentés. 
 
Matematika: Rajzolt, 
illetve tárgyi jelek 
értelmezése. 
Rendszeralkotás: elemek 
elrendezése különféle 
szempontok szerint. 
Rendszerezést segítő 
eszközök (fadiagram, 
útdiagram, táblázatok). 
 
Földrajz: a mindennapi 
környezetben előforduló 
jelek, jelzések, a 
jelekből álló 
információhoz 
kapcsolódó 
kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 
(grafikon), (diagram). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 
változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rögzí-
tése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmezhető 
megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének értelmezése 

kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. taumatróp fotokollázs 
technikával, rajzolt/fotózott zootróp-szalag készítése zootróp-
dobba/hengerbe). 

 A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd 
kreatív alkalmazása összetettebb feladat kapcsán (pl. story-board, 
kamerába vágott videoanyag készítése megadott fogalomból vagy 
fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) 
működésének felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc: 
cselekmény, jelenet, 
feszültség, konfliktus, 
fordulópont; díszlet, 
jelmez, kellék, fény- és 
hanghatások. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: elbeszélő, 
cselekmény, epizód, 
helyszín, szereplő, 
leírás, párbeszéd, 
jellemzés; szerkezet, a 
cselekményt alkotó 
elemek, fordulatok, 
jelenet, konfliktus, 
feszültség, tetőpont, 
fordulópont. 
 
Informatika: Egyszerű 
animációk. A 
hagyományos 
médiumok modern 
megjelenési formái. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 
retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció, képkivágás, nézet 
(gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, 
fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Montázs 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 
változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 
rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 
Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 
kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új információközlés, 
alkotás létrehozása, különféle technikával megvalósított konkrét 
feladatmegoldás (pl. fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, 
„talált” mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. 

 A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a montázs 
néhány alaptípusának felismerése, összehasonlítása konkrét 
rövidfilmek, illetve játékfilmrészletek (pl. cinema neorealista, 
Fellini: La strada, De Sica: Ladri di biciclette, Monicelli: Guardie e 
ladri) elemzése, összehasonlítása kapcsán. 

Dráma és tánc: ellentét 
és párhuzam, a 
feszültségteremtés 
eszközei. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: a kompozíció 
meghatározó elemei; 
különböző nézőpontú 
elbeszélés; cselekmény, 
epizód, helyszín, 
szereplő, leírás, 
párbeszéd, jellemzés; 
szerkezet, a cselekményt 
alkotó elemek; ismétlés, 
fokozás, párhuzam, 
ellentét; metaforikus 
jelentés; allegória, 
szimbólum; szórakoztató 
irodalom, filmes 
feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 
szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-
cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempontok 
alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek 

felismerése és megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból 
levonva (pl. képek szóbeli leírásával, „közvetítésével” történő 
rekonstruálással). Portré ábrázolása leírás alapján. Mozaikkép 
(fantomkép) készítése. 

 A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása, 
összehasonlítása a különféle vizuális kifejező eszközök, médiumok 
tudatosítása érdekében. Képek az utcán, plakátok csoportosítása 
típusaik szerint, majd tervezése. Házfalak, tűzfalak tervezése. 

 Többértelműség. Lehetetlen ábrák (paradoxon helyzetek). A 
Necker-kocka. Optikai csalás. Illuzionisztikus térábrázolás. 

Magyar nyelv és 
irodalom: Nyelvi és nem 
nyelvi kódok, 
mindennapi közlési 
helyzetek, meggyőző 
kommunikáció. A 
nyomtatott és az 
elektronikus szövegek 
jellemzői. Gyakori 
szövegtípusok (pl. 
médiaszövegek). Ábrák, 
képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel.  
 
Informatika: 
Multimédiás 
dokumentumok elemei. 
Az információs 
technológián alapuló 
kommunikációs formák. 
Kommunikációs 
médiumok és szerepük. 
A hagyományos 
médiumok modern 
megjelenési formái. 
 
Matematika: 
Osztályozás. 
Rendszeralkotás  elemek 
elrendezése; 
rendszerezést segítő 
eszközök (pl. 
táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és 
közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, 
internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, képes 
forgatókönyv, fotográfia, mozgókép, (techno)médium. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 
Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 

természete 

Órakeret  
1 óra 

Előzetes tudás A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 
fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 
kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. 
Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrázoló 

és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és tudatosítása 
(pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy híradórészletek 
tanulmányozása alapján). A dokumentum és a fikció fogalmának 
magyarázata konkrét példákon keresztül (pl. Bunuel: Föld kenyér 
nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc; vizuális 
kultúra: az elbeszélő, 
előadó kifejezési 
szándékának szubjektív 
nézőpontja. 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
La stampa in Italia 
(A sajtó Olaszországban) 

Tipi di giornali in italia: quotidiani, settimanali, mensili 

Le sezioni di un quotitiano 
(Az újság részei) 

Scrivere un articolo di giornale, conoscere le parti di un 
articolo giornalistico 

Lettere ai giornali, 
(Újságoknak írt levelek) 

Scrivere una lettera formale 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 
A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textusok. 
A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a médiaszövegek 
nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány fontos alapfogalom 
(pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, helyes alkalmazása 
élőszóban.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 
kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A 
médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
megszerzése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, 

animációs filmek) megfigyelése és elemzése annak tudatosítása 
céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, kiemelés eszközei 
(legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, fény/szín, zenei 
hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások tempója). 

 Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak 
rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek 
megkonstruálása során alkalmazott fontosabb figyelemvezető, 
kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. címrend, betűméret, 
tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szöveg és képi 
illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, felnyíló/futó ablakok, 
hang-és képanyagok). 

Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc; vizuális 
kultúra: a hangsúlyozás, 
nyomatékosítás eszközei 
a társművészetekben. 
 
Informatika: a 
hagyományos médiumok 
modern megjelenési 
formáinak megismerése, 
alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, 
tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 
A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi 

ábrázolásban 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 
A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a 
kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó 
konvenciók elfogadása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 
kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A 
médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és a 

montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi ábrázolásban 
(pl. a cselekmény folyamatosságának és ritmusának megteremtése, 
a mozgóképi szöveg jellemző terének és idejének létrehozása, 
jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés 
vagy történet tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), 
az alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása érdekében 
(pl. lineáris, párhuzamos montázs, flashback, flash forward). 

 Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) 
összevetésével a montázshatás általánosabb, emberi gondolkodást 
és kifejezést jellemző értelmének tanulmányozása. 

Informatika: Digitális 
képek jellemzőinek 
megismerése (pl. méret, 
szín, színmélység, 
kontraszt), minőségének 
javítása. Képszerkesztő 
program használata. 
Műveletek képekkel, 
képszerkesztés, 
képvágás. Montázs 
készítése. 
Digitális 
hangformátumok 
megismerése. Az egyes 
formátumok közötti 
átalakítás elvégzése. 
Hang vágása egy 
hangszerkesztő program 
segítségével. 
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Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc: időbeli és 
térbeli változások 
kifejezései különböző 
eszközökkel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok megfogalmazása. 
Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés 
és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek értelmezése vizuálisan és 
szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. 
Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján különböző rajzi technikák alkalmazása. 
Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő alkalmazása. Tárgyak, 
épületek felmérése, elemzése, értelmezése különböző szempontok 
alapján. A választás lehetőségének mérlegelése a feladatmegoldás során 
felmerülő ötletek között.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Tárgytervezés, tárgyalkotás (pl. érdekes eszköz) a vizuális 

felmérésből, megismerésből származó elemző tapasztalatok (pl. 
rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos anyaghasználat 
érvényesítésével. Tananyag, téma: divatos hölgy és úr a 19. század 
első felében. A magyar díszruha.Tárgy- és környezetkultúra. Régi 
és új tárgyak. Használati tárgy tervezése adott funkcióra és 
stílusban. Tárgyak a múzeumokban. 

 Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. textilterv, CD-borító, 
falfestmény az iskola udvarán). 

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok vagy 
más funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes tárgy) 
érdekében. Egy napjainban ismert használati tárgy átalakítása más 
funkciójú működésre, pl. vasalóautó. 

 Tananyag, téma: formaátalakítás. Érdekes, szokatlan, vicces 
tárgyak tervezése. A forma és környezete: a lakberendezés tárgyai. 
Az enteriőr. Lakberendezés. Hagyományos és szokatlan bútorok. 
Formaelemzés, látvány utáni tanulmányrajz, tárgytervezés.  

 Választható ábrázolási feladatok. 
Egy forgószék tervezése saját részre a tanulóasztal mellé. 
Egy katalógusban megjelent szék axonometrikus rajzának 
megszerkesztése és a rajz színezése feltűnő színekkel és mintákkal. 
Bútortervek készítése egy ismert személy számára az emberi 
tulajdonságok és a tárgy jellemzőinek ötvözésével. 

 Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, 

Matematika: Síkbeli és 
térbeli alakzatok. 
Vetületi ábrázolás. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: Szükségletek 
és igények elemzése, 
tevékenységhez 
szükséges információk 
kiválasztása, tervezés 
szerepe, jelentősége, 
műveleti sorrend 
betartása, 
eszközhasználat. 
Lakókörnyezet-életmód. 
Tárgyak, szerkezetek, 
rendeltetés. 
 
Biológia-egészségtan: 
Minőségi tulajdonságok 
megkülönböztetése. 
Környezet fogalmának 
értelmezése. Helyi 
természet- és 
környezetvédelmi 
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metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 
megjelenítése szerkesztéssel és szabadkézi rajzban, illetve az önálló 
tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az ötlettől a 
kivitelezésig. A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése 
a közvetlen környezetben. Tananyag, téma: alkotások az utcán – 
reklámplakátok, feliratok, házak, falfestmények, szobrok, 
szökőkutak, utcabútorok, játszótéri játékok, lámpák stb. 

problémák felismerése. 
Környezettudatos 
magatartás, 
fenntarthatóság. 
 
Földrajz: védett hazai és 
nemzetközi természeti 
értékek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 
alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 
vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 
Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés 
és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk 
gyűjtése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alakított, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 
korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 
különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 
tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok 
megfelelő érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást 

vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint 
(pl. anyaghasználat, funkció).  

 Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és 
tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, 
térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a 
fontosabb építészettörténeti példák alapján.  

 Tananyag, téma: az enteriőr stílusváltozásai a különböző történelmi 
korszakokban. Lakásbelsők képe régi stíluskorszakokból és 
napjainkból. Jellegzetes példák megfigyelése az úri, a polgári és a 
népi építészetből. Választható feladatok: Egy lakószoba 
berendezési tervének ábrázolása szabadkézi rajzban. Egyszerű 
belső tér ábrázolása axonometrikus szerkesztéssel. 

 A perspektivikus ábrázolás. Geometrikus alapformák látvány utáni 
távlati ábrázolása. Egy- és kétiránypontos perspektíva 
(irányvonalak, iránypont, horizont). Vetületi ábrázolás. A vetületi 
képek értelmezése. Axonometrikus ábrázolás. Szerkesztett képek és 
formák. Képalakítás a megismert axonometrikus szerkesztésekkel. 
A műszaki ábrák hagyományos és új megoldásai. A számítógépes 
rajzolás jelentősége (előnyei, hátrányai). 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető néprajzi 
tájegység tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 
elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: épületek, 
használati és dísztárgyak 
megfigyelése. 
 
Hon- és népismeret: 
Néprajzi tájegységek, 
nemzetiségek. 
Hagyományos paraszti 
tárgykultúra. 
 
Földrajz: A természeti 
környezet és a kultúra 
összefüggései. 
Magyarország és a 
Kárpát-medence 
földrajza, kulturális 
régió. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: lakókörnyezet 
és életmód; tárgyak, 
szerkezetek, rendeltetése. 
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megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. Különböző 
népművészeti motívumokat gyűjtése, majd egy színkompozíció 
(festmény vagy színes grafika) készítése a választott népi 
motívumok felhasználásával.  

 
Ének-zene: népdalok, 
hangszeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 
osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 
dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropolisz, 
amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, rituális 
tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari 
formatervezés. 

 
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben vé-
gezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 
19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 
Országház, W. Clark A. Clark: Lánchíd, Péchy Mihály: Református Nagytemplom, Kühnel 
Pál, Packh János, Hild József: Főszékesegyház, Hild József: Székesegyház). A 19. század 
festészetének és szobrászatának megjelenései (id. Markó Károly: Visegrád, Ferency István: 
Pásztorlányka, Antonio Canova: Géniusz). A romantika, biedermeier, a magyar törtélelmi 
festészet, a realizmus, az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus festői és építészei (pl. 
Joseph Paxton, Feszl Frigyes, Ybl Miklós, Gustave Eiffel, Schulek Frigyes, Jean-Auguste-
Dominique Ingres, John Constable, Eugéne Delacroix, Francisco Goya, Jea-Francois Millet, 
William Turner,  Claude Monet, Eduard Manet, Williem Morris, Paul Gauguin, Georges 
Seurat, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Székely Bertalan, Benczúr Gyula, Madarász Viktor, 
Wágner Sándor, Than Mór, Paál László, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál). 
A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 
legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, míg a magyar művészettörténetben 
megtalálható leglényegesebb példák is bemutatásra kerüljenek. A fentebb ajánlott műveken és 
alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. 
Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus 
megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem 
nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az 
esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas 
művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy 
tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) 
független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, 
valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a 
történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk (pl. 
építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 
 
 

8. évfolyam 
 
    Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a 
vizuálisan, illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, 
művészeti nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E 
megismerési folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a 
megfigyelés, értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesí-
teni ezt a feladatot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumo-
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kat létrehozó, szorosan kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különö-
sen fontos, mert az alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és 
önálló tanulás támogatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megis-
merési és fejlesztési folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a 
fejlesztését, ennek segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget 
nyerhet az adott tantárgy és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen 
fontos továbbá a vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformá-
ló ereje, így továbbra is nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. 
Mivel a vizuális kultúra tantárgy hagyományosan erős kultúraközvetítő szerepben van, így a 
történeti korok művészetének megismerése erősítheti a nemzeti öntudatot, illetve a történeti 
példák esztétikai preferenciái a szociális kompetenciák fejlesztését is támogathatják. A vizuá-
lis kultúra tantárgy kevéssé hagyományos, azonban szükség szerint korszerű tartalmai a kép-
zőművészeten kívül a vizuális kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra, amelyek hatá-
rozott célul tűzik ki a médiatudatosság fejlesztését, illetve a fenntarthatóság, környezettudatos 
szemlélet erősítését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes ér-
deklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 
feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern 
művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, 
míg a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző 
jellegű megközelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul.  

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 
értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 
mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési 
követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális 
kommunikáció tematikai egységei után). 
 
Témakör Órakeret 
Kifejezés, képzőművészet 10 
Vizuális kommunikáció 11 
Média és mozgóképkultúra 5 
Tárgy és környezetkultúra 10 
Összesen: 36 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 
megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata 
és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 
Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 
Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikáknak a kifejezési 
szándéknak megfelelő alkalmazása. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A 
kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 
Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális 
kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény 
megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. színismeretek áttekintése, a 
monokróm festészet), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve 
különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) 
használatával. Színkontrasztok fajtáinak összegzése, színtani 
kísérletek. Színkontrasztok megfigyelése a műalkotásokon. 
Ellentétes tulajdonságok, érzelmek, fogalmak ábrázolása. Csontváry 
Magányos cédrus című festményéhez kapcsolódó rajzi feladatok 
(pl. „faönarckép” tervezése). 

Magyar nyelv és 
irodalom: verbális 
közlésformák, a 
műelemzés verbális 
módszerei. 
 
 

 A színek hatásai. A színek szimbolikus jelentése. (pl. önjel vagy 
mandala tervezése a színek érzelmi szerepét hangsúlyozva, illetve 
képátalakítás a Vadakra jellemző szín- és faktúrahasználattal, vagy 
emberi alakot ábrázoló kollázsok készítése Matisse nyomán. 

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan 
értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által 
síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy 
plasztikai megjelenítéssel). 

 További színhez kapcsolódó feldolgozási lehetőségek: festés 
zenére, (pl. egy választott zene hangulatának megörökítése 
festményen). Játékos csoportmunka: Pollock festői módszerének, a 
dripping festészeti technikának a kipróbálása a gyakorlatban. 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 
parafrázis készítése (pl. Picasso képei, melyet Velázquez nyomán 
készített, vagy Dali Fiókos Vénusz című alkotása, továbbá Barabás 
Márton kortárs festőművész Párkák című műve is jó kiindulási alap 
lehet ezeknél a feladatoknál). Képátalakítás különböző 
módszereinek megismerése (pl. egy valósághű fénykép alapján a 
kép átalakítása [tájképfestés] a Vadakra jellemző szín- és 
faktúrahasználattal.) 

Ének-zene: A zenei és 
vizuális élmények 
kapcsolata. 
Zenei kompozíció. 
 
Dráma és tánc: 
jelenetek, mozgások, 
összetett mediális 
művészeti hatások 
élményének 
feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 
vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 
megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 
jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 
eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 
megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 
feladatokban.  
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak árnyalt 
megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, színkontrasztok, 
felületi hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése műalkotások 
tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt jelenségek, műalkotások 
formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és verbális módszerekkel. 
A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok 
legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosítása. 
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 
20. század irányzatai: fauvizmus, kubizmus, futurizmus, 
expresszionizmus, absztrakt irányzatok, konstruktivizmus, 
dadaizmus, szürrealizmus, op-art, valamint a kortárs művészet) 
stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus 
csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz,  

 
Magyar nyelv és 
irodalom: a művészeti 
ágak mellérendelt 
viszonyainak 
megtapasztalása. 
 

tériség, mű célja: pl.  megörökítés, provokálás) szerint. 
Általános bevezető a modern művészetről. Annak összegzése Mi a 
modern művészet? Beszélgetés a modern szobrászat és festészet 
néhány jelentősebb alkotásáról. Műfaji határok összemosódási 
folyamatának elemzése.  

 Egy ismert épület kubista stílusban való megjelenítése. A kubista 
képszerkesztés módszereit tükröző rajzok, festmények vagy 
kollázsok készítése. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés 
adott témában. Képvariációk színekkel: Deim Pál Ádám és Éva 
című szitasorozatának elemzéséhez kapcsolódó feladatok. 
Portrésorozat: különböző érzelmeket kifejező portrék ábrázolása. 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, 
fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkalmak) önálló 
elemzése a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 
megkülönböztetésével. 

 A perspektivikus kép szerkesztésének szabályai. Egyszerűsített 
vonaltávlati szerkesztések.  

 A szürrealizmus festészetéhez kapcsolódva. „A különc zseni”, Dalí 
művészetének bemutatatásán keresztül egyéni álomképek festése. 
Beszédes képkeretek tervezése.  

 A tanulmány fogalma. Drapériák a műalkotásokon. Pl. egy (vagy 
két) ponton felfüggesztett textildarab lerajzolása. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
Időmeghatározás. 
Művészeti korstílusok és 
irányzatok kötődése a 
társadalmi, kulturális 
háttérhez. Társadalmi 
témák vizuális 
megjelenítése. 
 
 
Ének-zene: 
művészettörténeti és 
zenetörténeti 
összefüggések. 
 
Informatika: 
Internetes portálok 
használata. Digitális 
prezentációk készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 
axonometria, egy- és kétiránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 
plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 
helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 
irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 
színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 
stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  
2 óra 

Előzetes tudás A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 
használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 
Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos 

használati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. 
kitalált, „képtelen tárgyról”) a különféle jelentésmódok, ábrázolások 
megfigyelésének céljával. 

 A szimbólum és különző fajtái. Összetett képi szimbólumok. 
Stilizálás illetve redukálás folyamatának, módszereinek 
megfigyelése a műalkotásokon (pl. állatot szimbolizáló jel 
tervezése). 

Földrajz: a mindennapi 
környezetben előforduló 
jelek, jelzések, a jelek-
ből álló információhoz 
kapcsolódó kommuniká-
ció. 

 Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelenítése 
egyezményes jelzések használatával (pl. grafikonon, diagramon), 
és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával [pl. önjelek tervezése  
egy megismert jelentéstár alapján, geoetriai formákat, számokat, 
betűket és állatszimbólumokat tömörítve], a jelentésváltozatok meg-
felelő működésének tudatosítása érdekében. Egy adott jelről, vagy 
ábráról verbális információk megfogalmazása.   

 Diagram, grafikon, piktogram, embléma témakör feldolgozása. 
Különző logók (pl. környezetvédelmi, iskolai) vagy horoszkópjelek 
tervezése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: Szöveg és kép 
viszonya. Nyelvi és nem 
nyelvi kódok 
mindennapi közlési 
helyzetekben.. Ábrák, 
képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. 
Szó szerinti és 
metaforikus jelentés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, (szimbólum, 
grafikon, diagram, embléma, logó). 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 
változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rögzí-
tése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmezhető 
megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének értelmezése 

kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. rajzolt/fotózott zootróp-
szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

 Pl. A futurista művészek képalkotói módszereinek tanulmányozása. 
A festészet és a fotóművészet kapcsolata.  

 A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd 
kreatív alkalmazása összetettebb feladat kapcsán (pl. képregény, 
story-board), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének 

Dráma és tánc: 
cselekmény, jelenet, 
feszültség, konfliktus, 
fordulópont; díszlet, 
jelmez, kellék, fény- és 
hanghatások. 
 
Magyar nyelv és 
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felismerését célozza meg.  
 Képregények készítése egyéni témaválasztás alapján (pl. 

metamorfozis témájában).  

irodalom: elbeszélő, 
cselekmény, epizód, 
helyszín, szereplő, 
leírás, párbeszéd, 
jellemzés; szerkezet, a 
cselekményt alkotó 
elemek, fordulatok, 
jelenet, konfliktus, 
feszültség, tetőpont, 
fordulópont. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp), retinális utóképhatás, a 
mozgás illúziója, animáció, képregény, story-board. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Montázs 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 
változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 
rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 
Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális kommunikáció 
különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, motívumok 

egységes egésszé szervezése új információközlés, alkotás 
létrehozása, különféle technikával megvalósított konkrét 
feladatmegoldás (pl. fotókollázs) érdekében. 

 Pl. A dadaizmus művészettörténeti elemzése kapcsán is bemutatható 
a montázs, illetve a montázs-elv. A Merz (Kurt Schwitters 
művészete). A montázs készítésének különbző fajtái. Egyéni 
portfolió összeállítása, készítése megadott szempontok szerint.  

Dráma és tánc: ellentét 
és párhuzam, a 
feszültségteremtés 
eszközei. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: a kompozíció 
meghatározó elemei; 
különböző nézőpontú 
elbeszélés; cselekmény, 
epizód, helyszín, 
szereplő, leírás, 
párbeszéd, jellemzés; 
szerkezet, a cselekményt 
alkotó elemek; ismétlés, 
fokozás, párhuzam, 
ellentét; metaforikus 
jelentés; allegória, 
szimbólum; szórakoztató 
irodalom, filmes 
feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 
szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-
cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 
Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  
3 óra 

Előzetes tudás Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempontok 
alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek 

felismerése és megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból 
levonva (pl. képek szóbeli leírásával, „közvetítésével” történő 
rekonstruálással). 

 Kitalált történet írása Dalí Az égő zsiráf című festményéről. 
 A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása, 

összehasonlítása a különféle vizuális kifejező eszközök, médiumok 
tudatosítása érdekében. 

 A fotó és a film kapcsolata (képsorozatok, képkivágások: közelkép, 
nagytotál, félközeli beállítások megfigyelése). 

 Az op-art művészet jellemzői. Térhatás és mozgás két dimenzióban. 
Optikai illúziók elemző vizsgálata. 

 Furfangos képi illúziók. Többértelmű képek vizsgálata. 
 Plakátművészet régen és ma. Pl. plakáttervezés a szecesszió 

divatjából kiindulva. 

Magyar nyelv és 
irodalom: Nyelvi és nem 
nyelvi kódok, 
mindennapi közlési 
helyzetek, meggyőző 
kommunikáció. A 
nyomtatott és az 
elektronikus szövegek 
jellemzői. Gyakori 
szövegtípusok (pl. 
médiaszövegek). Ábrák, 
képek, illusztrációk 
kapcsolata a szöveggel. 
Információhordozók 
természete, 
kommunikációs 
funkcióival és 
kultúrájával (pl. vizuális, 
audiovizuális, 
elektronikus). 
 
Informatika: 
Multimédiás 
dokumentumok elemei. 
Az információs 
technológián alapuló 
kommunikációs formák. 
Kommunikációs 
médiumok és szerepük. 
A hagyományos 
médiumok modern 
megjelenési formái. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és 
közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, 
internet, gesztusnyelv, plakát, képes forgatókönyv, fotográfia, 
mozgókép, médium. Képkivágás, nézet (gépállás, gépmozgás), 
beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, fordulat, elbeszélő-
szerkezeti alapséma. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 
Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 

természete 

Órakeret  
1 óra 

Előzetes tudás A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 
fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 
kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. 
Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrázoló 

és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és tudatosítása 
(pl. híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a 
fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül. 

Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc; vizuális 
kultúra: az elbeszélő, 
előadó kifejezési 
szándékának szubjektív 
nézőpontja. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 
A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textusok. 
A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a médiaszövegek 
nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány fontos alapfogalom 
(pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, helyes alkalmazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, web) 
szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd 
kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiumok nyelvi 
apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Mozgóképi szövegek (pl. reklámok, klipek) megfigyelése és 

elemzése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a figyelem-
irányítás, kiemelés eszközei (legfontosabb motívumokismétlése, kö-
zelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó 
beállítások tempója). 

 Napilapok, magazinok, címlapok és belső oldalak rendjének megfi-
gyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek megkonstruálása 
során alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások tu-
datosítása érdekében (pl. címrend, betűméret, tipográfia, szín és 
folthatások, tördelés, írott szöveg és képi illusztráció viszonya, kép-
aláírás, linkek, felnyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok). 

 Újság, magazin vagy könyvborító címlapjának megtervezése. 

Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc; vizuális 
kultúra: a hangsúlyozás, 
nyomatékosítás eszközei 
a társművészetekben. 
 
Informatika: a 
hagyományos médiumok 
modern megjelenési 
formáinak megismerése, 
alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, címrend, tipográfia, tördelés, illusztráció, 
képaláírás. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 
A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 
A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a 
kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó 
konvencilfogadása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 
kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A 
médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 
megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és a 

montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi ábrázolásban 
(pl. a cselekmény folyamatosságának és ritmusának megteremtése, 
a mozgóképi szöveg jellemző terének és idejének létrehozása, 
jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés 
vagy történet tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), 
az alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása érdekében 
(pl. lineáris, párhuzamos montázs, flashback, flash forward). 

 Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) 
összevetésével a montázshatás általánosabb, emberi gondolkodást 
és kifejezést jellemző értelmének tanulmányozása. 

Informatika: Digitális 
képek jellemzőinek 
megismerése (pl. méret, 
szín, színmélység, 
kontraszt), minőségének 
javítása. Képszerkesztő 
program használata. 
Műveletek képekkel, 
képszerkesztés, 
képvágás. Montázs 
készítése. Digitális 
hangformátumok 
megismerése. Az egyes 
formátumok közötti 
átalakítás elvégzése. 
Hang vágása egy 
hangszerkesztő program 
segítségével. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom; ének-zene; 
dráma és tánc: időbeli és 
térbeli változások 
kifejezései különböző 
eszközökkel. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 
megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 
megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek 
értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 
információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. 
Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 
technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 
alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 
különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 
érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a feladatmegoldás 
során felmerülő ötletek között.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő [öv, táska, ékszer stb.]), 

tárgyalkotás (pl. állóóra-, lámpa, illetve közlekedési eszközök 
[repülő, léggömb, autó, motor, stb.] tervezése) a vizuális 
felmérésből, megismerésből származó elemző tapasztalatok (pl. 
rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos anyaghasználat 
érvényesítésével. 

 Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, 
metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. lakóház, szoba)  
megjelenítése szerkesztéssel és szabadkézi rajzban, illetve az önálló 
tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az ötlettől a 
kivitelezésig. 

 Természeti forma részletes rajzi elemzése (értelmező vázlatok, 
fázisrajzok, keresztmetszetek megjelenítése). Választható 
feladatok: pl. a) Illusztráció készítése egy növényhatározóba. b) 
Egy citromról (vagy bármely gyümölcsről, zöldségről) 
tanulmányrajzok készítése. c) Koponyák ábrázolása. 

 A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a közvetlen 
környezetben. Kertek és parkok. Kerttervezés: geometrikus formára 
nyírt sövények térbeli ábrázolása. Sövénylabirintus tervének 
elkészítése. Adott kert felülnézeti képéből kiinduló rajzos 
feladatok. 

Matematika: Síkbeli és 
térbeli alakzatok. 
Vetületi ábrázolás. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: Szükségletek 
és igények elemzése, 
tevékenységhez 
szükséges információk 
kiválasztása, tervezés 
szerepe, jelentősége, 
műveleti sorrend 
betartása, 
eszközhasználat. 
Lakókörnyezet-életmód. 
Tárgyak, szerkezetek, 
rendeltetés. 
Biológia-egészségtan: 
Minőségi tulajdonságok 
megkülönböztetése. 
Környezet fogalmának 
értelmezése. Helyi 
természet- és 
környezetvédelmi 
problémák felismerése. 
Környezettudatos 
magatartás, 
fenntarthatóság. 
Földrajz: védett hazai és 
nemzetközi természeti 
értékek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 
alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 
vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Az épített környezet története 

Órakeret  
5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 
Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés 
és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk 
gyűjtése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alakított, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 
korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 
különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 
tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok 
megfelelő érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 A modern építészet jellemzői, sajátosságai, jeles képviselői. A 

Bauhaus. A Nagy Lakóegység (funkcionalista stílus). Szoborszerű 
épületek (organikus építészet). Az organikus építészet magyar 
követői. A funkcionalista és az organikus építészet 
összehasonlítása. 

 Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és 
tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, 
térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a 
fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető néprajzi 
tájegység tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 
elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 
megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. Népismeret: a szőttesek. 
Csíkos vagy négyzethálós mintatervek készítése. Papírszövés. 
Maszk készítése (pl. maori, állatos, busó stb.) álarcok tervezése. 
Régi magyar népszokások felelevenítése, kutatómunka az 
interneten vagy a könyvtárban. Pl. a karácsonyhoz köthető témák 
ábrázolása csoportmunkában vagy egyénileg. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: épületek, 
használati és dísztárgyak 
megfigyelése. 
 
Hon- és népismeret: 
Néprajzi tájegységek, 
nemzetiségek. 
Hagyományos paraszti 
tárgykultúra. 
 
Földrajz: A természeti 
környezet és a kultúra 
összefüggései. 
Magyarország és a 
Kárpát-medence 
földrajza, kulturális 
régió. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: lakókörnyezet 
és életmód; tárgyak, 
szerkezetek, rendeltetése. 
Ének-zene: népdalok, 
hangszeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 
osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 
dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, használati tárgy, dísztárgy, 
rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari 
formatervezés. 
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Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben vé-
gezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott:  
 19–20. század fordulójának irányzatai, [azaz szecesszió és szimbolizmus] pl. A. Gaudi, A. 

Rodin, G. Klimt, Toulouse-Lautrec, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar),  
 20. századi, [azaz fauvizmus, kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, absztrakt irányza-

tok, konstruktivizmus, dadaizmus, szürrealizmus, op-art]  (pl. W. Gropius, Breurer Mar-
cell, Gerrit Thomas Rietveld, Friedrich Hundertwasser, F. L. Wright, Le Corbusier,  H. 
Moore, H. Matisse, V. Kandinszkij, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, K. Schwitters, 
U. Boccioni, S. Dali, P. Mondrian, K. Malevics, P. Klee, Kassák Lajos, J. Pollock, A. 
Warhol, V. Vasarely). Továbbá  

  a kortárs irányzatok példái (pl. Makovecz Imre, Erdély Miklós, Barabás Márton, Olajos 
György, Sipos Eszter). 

 A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 
legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, míg a magyar művészettörténet-
ben megtalálható leglényegesebb példák is bemutatásra kerüljenek. (Pl. Ferenczy Károly, 
Fényes Adolf, Tihanyi Lajos, Czóbel Béla, Szőnyi István, Egry József, Medgyessy Ferenc, 
Borsos, Miklós néhány jelentősebb alkotása.)    

A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok 
és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem 
kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban 
művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, tárgytörténeti tartalmakat 
mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott 
téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék 
az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. 
akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális 
kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs 
kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is 
felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 
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Továbbhaladás feltételei 
 
Iskolánk pedagógiai programjának koncepciója szerint ének-zene tantárgyból nincs buktatás. 
 
Ellenőrzés, értékelés 
 
Az értékeléskor a tanuló tevékenységét viszonyítjuk a tantervben rögzített célokhoz és köve-
telményekhez. A minősítésnek többféle formáját lehet alkalmazni: szóbeli és írásbeli értéke-
lést, valamint az osztályozást.  
A tanulók órai aktivitását, munkatempóját figyelő és a teljesítményt következetesen és diffe-
renciáltan értékelő tanár kedvet teremt a további munkához. A legnagyobb hatékonysággal az 
a tanár dolgozik, aki rámutat a teljesítmény pozitív és negatív oldalára is úgy, hogy a javítás 
módját is megjelöli. Az igyekvő, de kevésbé ügyes tanuló munkája még akkor is jó osztályza-
tot érdemel, ha a végeredmény kevésbé látványos és sikeres. Nem szabad csak a végső telje-
sítményre figyelni, és a tanuló pozitív viszonyulásának, igyekezetének figyelembevétele nél-
kül értékelni.  
Szóbeli értékeléskor nagy hangsúlyt adjunk az aktivitásnak, a szabad kísérletező kedvnek és 
az ötletességnek! Emeljük ki, hogy a jó ötletek elmélyült munkavégzés és gondolkodás köz-
ben születnek! Nagyon fontos, hogy az értékeléshez jó munkalégkört teremtsünk az osztály-
ban, jó kapcsolatot és egészséges rivalizációt a tanulók között. A munkavégzéskor feltétlenül 
ismerjék a követelményszintet, mely alapján a tőlük telhető legjobb megoldást és minőséget 
tűzhetik ki maguk elé.  

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 
alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében. 
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő 
szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések 
egyszerű értelmezése. 
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 
következtetések megfogalmazása. 
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, 
síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs 
eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció 
szövegszervező alapeszközeinek felismerése. 
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való 
viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 
megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, 
összehasonlítása. 
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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Lehetőséget kell adni a rosszul sikerült munkák javítására, mert ha érzik, hogy a tévedés kor-
rigálható, akkor nem vesztik el az alkotó kedvüket! Adjunk differenciáltan feladatokat a kü-
lönböző képességű tanulóknak! Az egyszerűbb feladatokat a gyengébben rajzolók is sikeresen 
oldhatják meg, és ha értékeléskor dicséretet kapnak érte, az a későbbiekben még jobb telje-
sítményre fogja ösztönözni őket.  
Vigyázzunk azonban arra, hogy ne állítsuk túl alacsonyra a követelményszintet, mert a tartó-
san kisebb erőfeszítéssel is elvégezhető feladat érdektelenné teszi a tanulót. Az értékelés he-
lyes stílusa pozitív irányba formálja a tanuló magatartását, motivál és fejleszti az önértékelést. 
Nem elég csupán az osztályzat értékét közölni a tanulóval, mert sok esetben nem tudja, hogy a 
kapott érdemjegy milyen minőségű teljesítményt jelent. Szükséges az érthető szöveges értéke-
lés is, melyben érezhető a tanár segítőkész hozzáállása.  
 
Taneszköz, tankönyv 
 
A helyi tanterv bevezető, általános részében leírt elvek szerint évente határozzák meg a mun-
kaközösségek . 
 
Legfontosabb olasz szavak és kifejezések jegyzéke 
 
disegnare  rajzolni 
carta, cartone  papír, karton 
foglio  lap 
atrezzi per disegnare e dipingere  festéshez és rajzoláshoz használt eszközök 
pennello  ecset 
matita  ceruza 
pastelli  zsírkréta 
tempera  temperafesték 
pennarelli  filctoll 
ingrandire  nagyítani 
diminuire  kicsinyíteni 
mobili  bútorok 
materiali per incartare  csomagoló anyagok 
nomi dei vestiti  ruhadarabok nevei 
fabricazione  gyártás 
uso  használat 
feste e tradizioni  ünnepek és hagyományok 
natale, befana, pasqua, ferragosto, festa della 
donna, festa dei lavoratori,festa  della 
mamma, compleanno  

a legfontosabb olasz családi, egyházi 
ünnepek, születésnap 

somiglianza  hasonlóság 
differenza  különbség 
il mondo attorna a noi a körülöttünk lévő világ 
autunno, inverno, primavera, estate ősz, tél, tavasz, nyár 
illustrazione, disegno, pittura, pittore illusztráció, rajz, festmény, festő 
libro, televisione, computer könyv, televízió, számítógép 
marionette marionett báb 
favole, cartoni animati mesék, rajzfilmek 
cinema, teatro, teatro dei burattini mozi, színház, bábszínház 
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riproduzione,simboli, emblemi reprodukciók, szimbólumok és jelvények 
mimi e mimare pantomim és pantomimezni 
comunicazione , circolazione kommunikáció, közlekedés 
semaforo, marciapiede, carreggiata úttest közlekedési lámpa, járda 
segnali stradali  közlekedési táblák 
strisce pedonali  zebra, gyalogos átkelőhely 
composizione kompozíció 
colore szín 
linea, punto vonal, pont 
rimo delle forme formaritmus 
variazione varációk 
armonia e contrasti dei colori színharmónia, színkontraszt 
colore principale ,colore coplementare főszín, kiegészítő szín 
espressione artistca művészi kifejezés 
plasticitá plaszticitás, térbeliség 
superficie felület 
tono tónus 
direzione irány 
grandezza, misura  nagyság, méret 
movimento mozdulat 
posizione, cambiamento di posizione hely- és helyzetváltoztatás 
i semlici segnali usati per la comunicazione 
visiva 

az egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 
megjelenések 

segnale e significato, emblema, simbolo   jel, jelentés , jelvény, szimbólum 
scizzo rajzos vázlat 
fotomontaggio fotómontázs 
materiali vari  különböző alapanyagok 
argilla, cartone, legno, gesso, fil di ferro agyag, karton, fa, gipsz, drót 
colonna, pilastro, muro oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, boltív, 

boltozat, kupola 
elementi principali dell’ambiente umano a közvetlen környezetben található tárgyak 
mobili, attrezzi, utensili, mezzi di trasporto bútor, szerszám, jármű, 
vestiario, strumenti musicali öltözék, hangszer 
edifici vari különféle épületek 
appartamento, stazione, chiesa, ufficio lakás, pályaudvar, templom, iroda, 
stalla, garage, palazzo, teatro, museo istálló, garázs, víztorony, palota, színház, 

múzeum 
pianta di un edificio alaprajz 
materiali di base alapanyag, 
tecniche artigianali tradizionale hagyományos kézműves technika, 
fabbricazione di seria sorozatgyártás 
arte popolare népművészet 
mestiere mesterség 
rispetto per l’ambiente környezettudatosság, 
fase, cambiamento di fase állapotváltozás, folyamat, fázis 
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III.5 
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. ÉVFOLYAM 

 
 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Heti óraszám 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 
Éves óraszám 36 óra 36 óra 36 óra 36 óra 
 
Az olasz program sajátosságai: 
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyat a felső tagozat valamennyi évfolyamán olasz 
nyelven oktatjuk. A tantárgy tananyagai és követelményei teljes egészében tartalmazzák az 
oktatási miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott tananyagot és követelményeket, 
melyet a tanulók az 5-7. évfolyam során sajátítanak el. A 8. évfolyamban a tananyag az olasz 
program céljainak megfelelő sajátos tartalommal rendelkezik, mely jól korellál a szintén olasz 
nyelven tanított országismeret tantárggyal is. A két tantárgy egyrészt erősíti, kiegészíti egy-
mást, másrészt a már megszerzett nyelvi, kulturális ismeretek gyakorolására is lehetőséget 
nyújt. Az informatika műveltségi terület egyes tematikai egységei szintén a 8. évfolyam tan-
tervébe épültek be. Az ismeretek elsajátíttatása mindig az aktuális tananyag bevonásával történik a 
tanév során folyamatosan. 
A tantárgy tanítása során tevékenykedtetés közben a nem olasz anyanyelvű gyermekek is 
szinte spontán sajátítják el a szükséges szókincset, az anyanyelvi szinten beszélő tanulóink 
számára pedig egy jó gyakorlási lehetőséget tudunk biztosítani, hogy korábban megszerzett 
tudásukat feleleveníthessék, gyakorolhassák különösebb megerőltetés nélkül. A tantárgyhoz 
kapcsolódó legfontosabb olasz szavak és kifejezések a tantárgyi tanterv végén találhatók. 
 
Kapcsolódási területek az olasz kultúrához:  
Olasz étkezési szokások, az olasz tészta története.  
Olasz étel specialitások, fűszerek. 
Divat, divattervezők. 
Olasz építészet jellemzői, híres épületek, építmények. 
Közlekedés Olaszországban (vasúti, közúti közlekedés, biztonsági előírások, közlekedési sza-
bályok). 
Olasz autó modellek makettjának készítése. 
Egészségügyi ellátás rendszere. 
Munkavállalás Olaszországban. 
 
Célok, feladatok: 
A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5–8. 
évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi életvitel 
szempontjából fontos témát csak az említés szintjén lehet érinteni. A gyakorlati feladatokban, 
pl. ételkészítés, tárgykészítés, egy típusból kevés, általában csak egy munkadarab, illetve ter-
mék elkészítésére jut idő.  
A tantárgy tanításának céljai:  
Rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakítása.  
A technikai környezet és kapcsolatrendszerének megismerése.  
Olyan képességek, készségek, beállítódások kialakítása, melyek segítik a technikai környe-
zetben való eligazodást; a személyiség komplex fejlesztése.  
A környezeti problémák bemutatása, technikai megelőzési lehetőségek feltárása, a környezet-
gazdálkodás elveinek megismerése.  
A lakókörnyezet, a háztartás megismerése.  
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Kertgazdálkodási alapok elsajátítása.  
Az egészséges életmód felismerése.  
A közlekedésben való önálló részvétel kifejlesztése.  
A technikai és életviteli problémák megismerése, tervező, modellező, kivitelező és értékelő 
tevékenységek végzése.  
 
 

5–6. évfolyam 
 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5–6. évfolyamon az, hogy az 1–
4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal egé-
szüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. Az 
életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a tanulók 
alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, elvontabbá 
váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a tanterem védett környezetéből, a játékos tevé-
kenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói tevékenységek 
feltételei és következményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel megkezdődik a felkészülésük, 
környezetük egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodásra 
és saját sorsuk befolyásolására. A veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelése, az átgondoltan 
tervezett és kitartó munka, majd az ezt záró reális értékelés alakítja ki a helyes önértékeléssel 
bíró, fejlődőképes, önálló személyiséget, s így egyre inkább képessé válnak az önképzésre, 
önálló tanulásra. Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek meg-
előzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettudatos életvitel igazi ér-
tékként való elfogadására, megélésére és megtartására irányulnak. A családok mindennapjaira 
vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka célszerű szervezésére, az 
anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges táplálkozás érdekében hagyomá-
nyos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására kell példákat mutatni. 
A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati tevékenysé-
gekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A jól meg-
alapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek elfogadá-
sa. A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói maga-
tartás kiemelése a gazdasági ismeretek megalapozásához járul hozzá. 
Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a modellezés 
során, a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök balesetmentes 
és szakszerű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban történő mun-
kavégzéskor a kölcsönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett szerep kipró-
bálására kerül sor. A gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a megismerési és 
rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és esztétikus zöld környezet kialakítá-
sára az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Az adottságok függvényében szobai és kerti 
növények termesztése, hobbi- és haszonállatok gondozása is végezhető. A tantárgy tanulási 
szokásrendjének alakítása (információgyűjtés, műszaki kommunikáció, mintakövetés, munka-
tevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajavítás, értékelés) folyamatos, rendszeres, követke-
zetes munkával érhető el a kiemelt fejlesztési feladatok végzése során. 
A Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakoroltatása (a 
gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, 
a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, elsősegélynyújtás), másrészt 
bővítése (menetrendek, információforrások használata). 
A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A tevékenységek 
tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezhessék belső 
értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, 
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a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési képesség fejlesztése, valamint a szak-
mák, foglalkozások jellemzői és az azokra való alkalmasság megismerése a pályaválasztás 
irányításának előkészítésére ad támpontokat. 
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5. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Ételkészítés 7 
Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 8 
Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 18 
Közlekedés 3 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység 1. Ételkészítés Órakeret  
7 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, ét-
kezőhelyek ismerete. 
Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszkö-
zök kulturált használata. 
Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a munka-
környezetben. 
Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények összefüggé-
seinek belátása, a saját felelősség felismerése. 
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 
tevékenységek során. 
Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkate-
vékenységek azonosítása, felismerése. 
A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 
erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 
Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 
fejlesztése. 
Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 
Élelmiszerek rendszerezése és szerepe a táplálkozásban. Korszerű, 
egészséges táplálkozás.  
Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési al-
kalmakhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 
A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének 
meghatározása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének 
becslése. 
Ételreceptek értelmezése. 
Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az 
étkezéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, 
illetve a családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése. 

Természetismeret: Ha-
szonnövények és ha-
szonállatok, termények, 
termékek az egyes év-
szakokban. Hőmérsék-
let, hőmennyiség, hőát-
adás. 
Tápanyagok, táplálék, 
egészséges táplálkozás.  
 
Matematika: arányos-
ság, fajlagos mennyisé-
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1.2. Ételek készítése 
Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti mé-
rése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 
Egyszerű ételek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás, szend-
vics) készítése. 

gek, tömeg- és térfogat-
egységek. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegértés, szó-
kincs- és fogalombőví-
tés, kommunikáció, 
piktogramok. 
 
Etika: felelősségünk 
egészség megőrzésében. 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 
Ételek tárolása, csomagolása. 
A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 
kezelése. 
Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 
követelmények megismerése, betartása. 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 
A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, és a használatukkal járó 
balesetveszélyek azonosítása. 
Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. 
berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 
kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 
gyakorlása. 
A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 
megismerése, alkalmazása. 

1.5. Étkezési kultúra 
Az étkezési szokások és azok történeti háttere. 
A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, 
ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorla-
ti alkalmazása. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 
Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és esz-
közök mosogatása. 
A konyha és az étkező takarítása. 

1.7. Környezettudatosság 
Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és anyag-
takarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások újrahasznosítá-
si lehetőségeinek feltárása, megismerése. 
Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 
A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kiemelt témák Olasz tananyaggal bővített tartalmak 
Prodotti tipici italiani (olasz 
ételek) 

Doc, Dop, Igp 

Come mangiano gli italiani 
(olasz ételek és olaszok ) 

Parmigiano, prosciutto crudo, Olio e olive, uve e vini, la 
cucina mediterranea 

Breve storia della pizza  
(pizza története) 

Come nasce, quando e perché, pizza alimento del popolo e 
dei re e regine  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, családi étkezés, főtt 
étel (meleg étel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, mosogatás, maradék 
étel, hulladék, fogyaszthatóság, anyagtakarékosság, energiatakarékos-
ság, víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés. 
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Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben Órakeret  
8 óra 

Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 
azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, alakí-
tására. 
Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatá-
sainak megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problé-
mamegoldások során, tevékenységek gyakorlásakor. 
A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 
eszközökkel, -eljárásokkal történő megoldása. 
Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 
összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és 
a természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környe-
zetet alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 
Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafo-
lyamatokról. 
A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-
zés információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt 
látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok rögzítése. 
Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 
Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehaj-
tása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 
Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 
Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 
A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: 
építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, 
állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a felhasz-
nált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 
Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és összeve-
tése a valósággal. 
Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai. 

Matematika: geometria, 
számok, számítások, 
mértékegységek kezelé-
se, egyenes arányosság. 
 
Természetismeret: Vetü-
let, térkép, méretarány. 
Szerkezeti anyagok fizi-
kai és kémiai tulajdon-
ságai. 
Haszonnövények, ha-
szonállatok.  
 
Etika: Az ember és a 
környezet kölcsönhatá-
sa, felelősségérzet. 
A tárgyi világ (modern 
technikai eszközök) 
életmódkönnyítő hasz-

2.2. Az épített környezet biztonsága 
Az épített környezet, az épületek védelme az időjárási hatások ellen. 
A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 
hatások azonosítása. 

2.3. Balesetek megelőzése 
Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 
Elektromos eszközök érintésvédelme. 
Munkavédelmi eszközök, felszerelések. 
Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi 
eszköz szükségességének felismerése. 
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2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 
Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anya-
gok (gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, 
oldószerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi anya-
gok stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és ezekkel 
kapcsolatos biztonsági szabályok. 

nálata, mértékletesség, 
veszélyforrások. 
 

2.5. Környezettudatosság 
A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és költ-
ségének meghatározása. 
Víz és energiatakarékosság.  
A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése.  

2.6. Növénytermesztés, állattartás 
Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és 
gondozása. 
Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok. 
Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 
A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a 
károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, alkatrész, szerke-
zet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti anyag, fizikai és technoló-
giai tulajdonság, építés, készítés, termelés, javítás, felújítás, állagmeg-
óvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, munkavédelmi eszköz, 
használati utasítás, egészségkárosodás, hulladék, veszélyes hulladék. 

 

Tematikai egység 3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés,  
modellezés 

Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfo-
galmazása. 
Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célsze-
rű felhasználása. 
Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 
Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogal-
mazása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-
gokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 
rögzítése. 
Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 
Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 
megértése. 
Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 
Kézügyesség fejlesztése. 
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos ve-
szélyérzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 
A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, fel-
készülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 
technológiai tulajdonságai 
Természetes és mesterséges faanyagok,  papír, textil, képlékeny 
anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, keménység, rugalmas-
ság, nedvszívás,) szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés 
alapján. 
Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

Matematika: mérés, 
méretarány, kicsinyítés, 
nagyítás, 
geometriai szerkeszté-
sek, geometriai transz-
formációk, testek. 
 
Természetismeret: mé-
rés, az anyagok fizikai 
tulajdonságai, mechani-
kai kölcsönhatások, 
anyagszerkezet. 
 
Etika: 
Kötődés a tárgyi világ-
hoz. 
Találmányok az emberi-
ség szolgálatában (az 
emberek javára, kárára). 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 
A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 
Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 
szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 
jármű- és gépmodellek készítése természetes anyagok, hulladékok 
és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – fa- és fémépítő, 
Lego, Lego Education készletek) felhasználásával. 
A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 
A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 
Méretmegadás elemei. 
Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, 
sugár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 
Vetületi ábrázolás. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 
Anyagok újrafelhasználása. 
A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 
Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 
Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 
Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 
munkakörnyezet 
Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 
ép szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 
A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Anyag, fa, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, techno-
lógia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, tervezés, minta, rajz-
jelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi ábrázolás, 
anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, segítség-
nyújtás. 
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Tematikai egység 4. Közlekedési ismeretek Órakeret   
3 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. 
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 
Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 
Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balese-
tek megelőzési lehetőségeinek ismerete. 
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazá-
sa. 
Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljá-
rások, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bővíté-
se, a környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései Magyarországon 
és Olaszországban 
A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 
A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 
A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szaknyelv, szó-
kincsbővítés, szövegér-
tés, könyvtárhasználat. 
 
Informatika: könyvtár-
használat, alkalmazások 
használata. 
 
Természetismeret: se-
besség, gyorsulás. 
 
Etika: találmányok az 
emberiség szolgálatára 
(anyagi hasznára, javára, 
kárára). 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet Magyarországon 
és Olaszországban 
A járművek. 
A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek megisme-
rése. 
A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstör-
ténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 

4.3. Balesetvédelem Magyarországon és Olaszországban 
Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzé-
se. 
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 
útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 
készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorla-
ti pályán. 
Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás felté-
telrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

4.4. Vasúti közlekedés Magyarországon és Olaszországban 
A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 
csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 
megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkeresztező-
dés, alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság. 

 



337 
 

6. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Ételkészítés 7 
Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 8 
Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 18 
Közlekedés 3 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység 1. Ételkészítés Órakeret  
7 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, ét-
kezőhelyek ismerete. 
Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszkö-
zök kulturált használata. 
Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a munka-
környezetben. 
Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények összefüggé-
seinek belátása, a saját felelősség felismerése. 
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 
tevékenységek során. 
Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkate-
vékenységek azonosítása, felismerése. 
Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonsága-
iról, átalakulásáról. 
A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 
erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 
Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 
fejlesztése. 
Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek Magyarországon és 
Olaszországban 
Korszerű, egészséges táplálkozás. A tradicionális magyar konyha 
értékei, hungarikumok. 
A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének meg-
határozása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének 
becslése. 
Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók (élelmiszer-
lánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos élelmiszer-
beszerzés szempontjai. 
Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú élelmi-
szertermékek. 
Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. 

Természetismeret: Ha-
szonnövények és ha-
szonállatok, termények, 
termékek az egyes év-
szakokban. Hőmérsék-
let, hőmennyiség, hőát-
adás. 
Tápanyagok, táplálék, 
egészséges táplálkozás. 
Baktériumok, gombák, 
étkezési eredetű beteg-
ségek. 
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Ételreceptek értelmezése. 
Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az 
étkezéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, 
illetve a családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése. 

Fertőtlenítőszerek, mo-
sószerek. 
 
Matematika: arányos-
ság, fajlagos mennyisé-
gek, tömeg- és térfogat-
egységek. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegértés, szó-
kincs- és fogalombőví-
tés, kommunikáció, 
piktogramok. 
 
Etika: felelősségünk 
egészség megőrzésé-
ben. 

1.2. Ételek készítése Magyarországon és Olaszországban 
Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta), sütőben készülő 
(pl. sütemények, pizza, rakott ételek), továbbá serpenyőben készülő 
ételek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése. 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások Magyaror-
szágon és Olaszországban 
A hőkezelési eljárások (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás) 
kipróbálása, a hőkezelés hatásainak, szerepének feltárása az egyes 
ételek elkészítése és tárolása során. 
További ételtartósítási eljárások kipróbálása, az ételek és ételalap-
anyagok megromlásának vizsgálata. 
Ételek tárolása, csomagolása. 
A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 
kezelése. 
Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 
alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó 
élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak ér-
telmezése. 
Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 
követelmények megismerése, betartása. 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata Magyarországon és 
Olaszországban 
A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a haszná-
latukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 
Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. 
berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 
kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 
gyakorlása. 
A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 
megismerése, alkalmazása. 

1.5. Étkezési kultúra Magyarországon és Olaszországban 
A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, 
ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati 
alkalmazása. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok Magyaror-
szágon és Olaszországban 
Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és esz-
közök mosogatása. 
A konyha és az étkező takarítása. 
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1.7. Környezettudatosság Magyarországon és Olaszországban 
Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és anyag-
takarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások újrahasznosítá-
si lehetőségeinek feltárása, megismerése. 
Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 
A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkezte-
tés, családi étkezés, főtt étel (meleg étel), hideg étel, főzés, sütés, tála-
lás, mosogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), 
ételmaradék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés , 
anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív 
hulladékgyűjtés. 

 
 

Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben Órakeret  
8 óra 

Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkciói-
nak azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, 
alakítására. 
Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönha-
tásainak megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a 
problémamegoldások során, tevékenységek gyakorlásakor. 
A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 
eszközökkel, -eljárásokkal történő megoldása. 
Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről 
és összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és 
a természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környe-
zetet alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 
Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafo-
lyamatokról. 
A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információ-
szerzés információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a ta-
pasztalt látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok rögzí-
tése. 
Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 
Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végre-
hajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismeré-
se. 
Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 
Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet Magyarországon és 
Olaszországban 
A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: 
építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítá-
si, állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a fel-
használt anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 
Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és össze-
vetése a valósággal. 
Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, kötő-
anyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és vízszigete-
lés. 
Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik. 

Matematika: geometria, 
számok, számítások, 
mértékegységek kezelé-
se, egyenes arányosság. 
 
Természetismeret: Vetü-
let, térkép, méretarány. 
Szerkezeti anyagok fizi-
kai és kémiai tulajdon-
ságai. 
Haszonnövények, ha-
szonállatok. Gépek, 
elektromos jelenségek, 
mechanikai kölcsönha-
tások. 
 
Etika: Az ember és a 
környezet kölcsönhatá-
sa, felelősségérzet. 
A tárgyi világ (modern 
technikai eszközök) 
életmódkönnyítő hasz-
nálata, mértékletesség, 
veszélyforrások. 
 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás Magyar-
országon és Olaszországban 
Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és vagyonbiz-
tonsága, védelem az időjárási hatások ellen. 
A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 
hatások azonosítása. 
Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi 
szabályok ismerete. 

2.3. Balesetek megelőzése Magyarországon és Olaszországban 
Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 
Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 
Elektromos eszközök érintésvédelme. 
Munkavédelmi eszközök, felszerelések. 
Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során 
használt eszközök, felszerelések használatának szabályai. 
Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi 
eszköz szükségességének felismerése. 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban Magyarországon és Olasz-
országban 
Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anya-
gok (gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, 
oldószerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi anya-
gok stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és ezekkel 
kapcsolatos biztonsági szabályok. 
Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás információforrá-
sokból. 
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2.5. Környezettudatosság Magyarországon és Olaszországban 
A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és 
költségének meghatározása. 
Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 
zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatá-
nak jelentősége. 
A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. Min-
dennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes hulladé-
kok. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a hul-
ladékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről in-
formációforrásokból. 
Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 
során. 

 2.6. Növénytermesztés, állattartás Magyarországon és Olaszor-
szágban 
Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és 
gondozása. 
Komposztálás. 
Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 
Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok megisme-
rése. 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 
Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások (le-
égés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, al-
lergia, kullancs- és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az embe-
ren és a lakásban). 
A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a 
károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, 
tűzvédelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerke-
zeti anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, terme-
lés, javítás, felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi sza-
bály, munkavédelmi eszköz, használati utasítás, vegyszer, permetezés, 
oltás, gyógyszer, mérgezés, fertőzés, egészségkárosodás, baleset, 
áramütés, érintésvédelem, hulladék, veszélyes hulladék. 

 
 

Tematikai egység 3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés,  
modellezés 

Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfo-
galmazása. 
Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és cél-
szerű felhasználása. 
Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 
Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfo-
galmazása. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-
gokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 
rögzítése. 
Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 
Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 
megértése. 
Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 
Kézügyesség fejlesztése. 
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos ve-
szélyérzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 
A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 
felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 
technológiai tulajdonságai Magyarországon és Olaszországban 
Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 
textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, ke-
ménység, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, 
próba, összehasonlítás, mérés alapján. 
Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

Matematika: mérés, 
méretarány, kicsinyítés, 
nagyítás, 
geometriai szerkeszté-
sek, geometriai transz-
formációk, testek. 
 
Természetismeret: mé-
rés, az anyagok fizikai 
tulajdonságai, mecha-
nikai kölcsönhatások, 
anyagszerkezet. 
 
Etika: 
Kötődés a tárgyi világ-
hoz. 
Találmányok az embe-
riség szolgálatában (az 
emberek javára, kárára). 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása Magyarországon és 
Olaszországban 
A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 
Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 
szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 
Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati 
tárgyak, jármű- és gépmodellek készítése természetes anyagok, 
hulladékok és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – fa- és 
fémépítő, Lego, Lego Education készletek) felhasználásával. 
A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 
A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása Magyarországon és 
Olaszországban 
Méretmegadás elemei. 
Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, 
sugár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 
Vetületi ábrázolás. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés Magyarországon 
és Olaszországban 
Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 
Anyagok újrafelhasználása. 
A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 
Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 
Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 
Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 
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3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 
munkakörnyezet Magyarországon és Olaszországban 
Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 
ép szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 
A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 
A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalma-
zása. 
A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulaj-
donság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, terve-
zés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi 
ábrázolás, anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, 
segítségnyújtás. 

 
 

Tematikai egység 4. Közlekedési ismeretek Órakeret  
3 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. A gyalogosokra 
vonatkozó közlekedési szabályok. Viselkedési normák a közösségi 
közlekedési színtereken. Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhely-
zetek értelmezése, a balesetek megelőzési lehetőségeinek ismerete. 
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalma-
zása. 
Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljá-
rások, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bőví-
tése, a környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései Magyarországon 
és Olaszországban 
A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 
A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 
A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 
A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szaknyelv, szó-
kincsbővítés, szövegér-
tés, könyvtárhasználat. 
 
Informatika: internet-
használat, könyvtár-
használat, alkalmazások 
használata. 
 
Természetismeret: se-
besség, gyorsulás. 
 
Etika: találmányok az 
emberiség szolgálatára 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet Magyarországon és 
Olaszországban 
A járművek. 
A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek megisme-
rése. 
A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstör-
ténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 
A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról infor-
mációszerzés. 
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4.3. Balesetvédelem Magyarországon és Olaszországban 
Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzése. 
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 
útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 
készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati 
pályán. 
A kerékpár karbantartása. 
Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás felté-
telrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

(anyagi hasznára, javá-
ra, kárára). 

4.4. Vasúti közlekedés Magyarországon és Olaszországban 
A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 
vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv 
készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 
csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 
megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszte-
ződés, alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a 
környezet-átalakító tevékenységgel járó felelősség belátása. 
Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munka-
tevékenységekről. 
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, 
eszközök szakszerű, biztonságos használata. 
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés 
során. 
Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelé-
se, a hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatá-
rozása. 
Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására 
vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozá-
sok következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó 
felelősség belátása. 
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környe-
zettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, 
valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 
A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 
A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 
Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. 
Útvonalterv olvasása, készítése. 
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7-8. évfolyam 
 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7-8. évfolyamon új és egyszersmind 
nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, munkakör-
nyezeteket, szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan bemutató, pá-
lyaorientációt szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek meg. A korábbi években a produktív 
tevékenységek tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már felismert saját tulajdonságok 
összevethetővé válnak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek az életpályára vonatkozó 
elképzeléssé válhatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló elhatározássá érlelődhet-
nek. 

A 7-8. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 
közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 
megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon 
belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében szer-
zett tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett ki-
sebb feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, hogy 
a tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és természettudomá-
nyos kompetenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt felhasználják a természet-
tudományos tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett tapasztalatok alapul szolgál-
nak a későbbi években sorra kerülő tanuláshoz. A társas kapcsolati kultúra fejlesztésére a cso-
portos keretek között végzett feladatmegoldás, a tanuló saját tevékenységének, a saját tovább-
tanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése adhat alkalmat. A kezdeményezőké-
pesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját szerep megtalálása, az ötleteknek, el-
képzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való összevetése és értékelése, a tanulás tanítá-
sát, a hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlődését pedig a tantárgy valamennyi 7-8. osz-
tályos foglalkozását jellemző feladatközpontú tevékenységi tartalmak segítik. A matematikai 
kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási és a közlekedési rendszerek meg-
ismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a mennyiségi összefüggésekről szó-
ló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre vonatkozó eredményei egyben hoz-
zájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a fenntarthatóság iráni elkötelezettség fej-
lesztéséhez is. 

A 7-8. évfolyamon használt kerettantervben a Tárgyi kultúra, technológiák, tárgy-
készítés, modellezés fejezet is teret nyert, amelynek sajátos fejlesztési célja, hogy a diák az 
otthonában előforduló kisebb-nagyobb műszaki természetű hibák, működészavarok megelő-
zését szolgáló, házilag is végrehajtható karbantartási feladatokat vagy esetleg egyszerűbb javí-
tási műveleteket is képes legyen elvégezni. Ezen a témakörön belül a Tárgykészítés során van 
egy, az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében végiggondolandó választási lehetőség 
3.2. A, illetve 3.2 B. jelzésű altémák közül. 
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7. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

A háztartás és a közszolgáltatások 10 
Közlekedés 6 
Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 12 
Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, munkakörnyezetek megismerése 8 

Összesen: 36 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 1. A háztartás és a közszolgáltatások Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a ke-
zelésük biztonsági szabályai. 
A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alap-
vető feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 
A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, va-
lamint funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés azok megfelelő 
használatára. 
A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatainak, kölcsönhatásainak 
megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 
megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 
A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibák-
ból következő technikai problémák felismerése. 
Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, ér-
telmezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépíté-
séről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellem-
zői közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatáro-
zottság és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szán-
dék, a tevékenységekkel járó felelősség belátása. 
Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafo-
lyamatokról. 
A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-
zés információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt 
látvány, jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok önálló rögzítése. 
Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatáro-
zása segítséggel. 
Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végre-
hajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismeré-
se. 
Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környe-
zet iránt. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. A háztartás elektromos rendszere Magyarországon és Olaszor-
szágban 
Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek 
a háztartási hálózatban. 
Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 
háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és hasz-
nálatuk. 
Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és érintésvé-
delmi eszközök jellemzői, szerepe. 
Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása, 
takarékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezé-
se. 
Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszkö-
zök működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok össze-
hasonlítása, értékelése. 
1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és csapa-
dékvíz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 
A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 
szerelvények szerkezete és működése. 
Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai jel-
lemzői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, valamint 
műszaki, technológiai célú felhasználása. 
A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, 
tisztítás eljárásai, eszközei. 
A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az 
emberi lakókörnyezetben. 
Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás és a szennyvíz-, vala-
mint a csapadékvíz-elvezetés működésében. 
Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésé-
ben. 
A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági le-
hetőségek. Víz- és csatornaszámlák tartalmának értelmezése. 
A csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás lehetőségei. 
Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek. 
Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználás-
hoz kapcsolódó eszközök működéséről és használati jellemzőiről. 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 
A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítá-
sa, tárolása, gázt felhasználó háztartási készülékek. 
Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabálya-
ik. 
Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. 
A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések üzemelteté-
sének veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági szabályai, a 
biztonsági berendezések működési jellemzői. Gázszivárgásra és 
más üzemzavarra utaló jelek, teendők és tilalmak rendellenességek 
esetén. 
A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása, 

Fizika:  
Hőtani mennyiségek 
(hőmérséklet, hőmeny-
nyiség, hőenergia, égés-
hő, fűtőérték). 
 
Biológia-egészségtan: A 
víz szerepe az élet ki-
alakulásában és fenntar-
tásában.  
A víz humán-élettani 
szerepe. 
A hulladékok tárolásá-
nak, kezelésének bioló-
giai veszélyei. 
Mérgező anyagok 
egészségügyi hatásai. 
 
Földrajz: A víz körfor-
gása a természetben. 
A víz felhasználása az 
egyes gazdasági terme-
lési területeken. 
Fosszilis és megújuló 
energiaforrások. 
 
Matematika: számok, 
alapműveletek, matema-
tikai modell. 
 
Kémia: Az égés mint 
kémiai folyamat, égés-
termékek, a környezetre 
káros hatású kémiai 
anyagok. 
A víz tulajdonságai. 
Korrózió. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: Családi kiadások. 
Takarékosság a háztar-
tások fogyasztásában. 
 
Etika: A modern tech-
nika alkalmazásának 
előnyei, hátrányai, ve-
szélyei, az életvitelt 
könnyítő lehetőségei. 
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takarékossági lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése. 
Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati 
meleg víz készítésében. 
Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, hőenergia-
termelésre használt eszközök működéséről és használati jellemzői-
ről, összehasonlításuk energetikai, gazdaságossági és környezetvé-
delmi szempontból. 

1.4. Hulladékgazdálkodás Magyarországon és Olaszországban 
A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a lakókörnyezet-
ben. 
A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való 
tovább használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóságuk 
lehetőségei. 
A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szoká-
sok, hulladékok házilagos kezelése, komposztálás. 
A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, 
energetikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő 
rendszerei. 
A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával, keze-
lésével járó veszélyek. 
Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik. 
Komposztálható hulladékok. 
Háztartási körülmények között égethető és nem égethető hulladék 
anyagok. 
A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést ered-
ményező megoldások, a takarékosság lehetőségei. 
Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, 
a gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

Magunkért és másokért 
érzett felelősség. 
Mértékletesség a fo-
gyasztásban. 
Érték és mérték. 
 
Informatika: informá-
ciókeresés, internet-
használat 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, 
érintésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati 
melegvíz, vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, 
szennyvíztisztítás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, 
gázmérgezés, füstmérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, 
veszélyes hulladék, újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, 
közmű, közüzemi szolgáltató, közüzemi számla. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 2. Közlekedés Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáb-
lák. 
A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 
A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésé-
vel, megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a fele-
lősségérzet és a környezettudatosság erősítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés Magyarországon és Olasz-
országban 
A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, eszköz-
rendszere. 
A balesetmentes, udvarias közlekedés. 
Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 
készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati 
pályán. 
Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

2.2. Közlekedéstörténet Magyarországon és Olaszországban 
A motorok fejlődési állomásai. 
A korszerű szárazföldi közlekedés. 
A járműmeghajtások jövője. 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés Magyarországon 
és Olaszországban 
A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet. 
A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonal-
terv készítése. 
Ismerje a gépjármű-karbantartást és annak fontosságát. Tudja a gya-
logos, kerékpáros közlekedési szabályokat, tájékozott legyen a se-
gédmotor-kerékpáros KRESZ-ről. Kulturáltan, udvariasan köz-
lekedjen.  
2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 
Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 
Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 
A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása útvonalter-
vező segítségével. 
A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 
A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, 
gyakoriság, közlekedési logisztika). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegértés, digitá-
lis információk kezelé-
se. 
 
Testnevelés és sport: 
kerékpározás. 
 
Fizika: motorok, me-
chanika. 
 
Matematika: tájékozó-
dás a térben térkép és 
egyéb vázlatok alapján, 
számok, műveletek, 
számítások időtartam-
okkal. 
 
Informatika: Alkalma-
zások használata. Több-
szálú lineáris olvasás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, kör-
nyezeti terhelés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 
modellezés 

Órakeret: 
12 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 
Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célsze-
rű felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 
Tárgyak elkészítése minta alapján. 
Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok biz-
tonságos alkalmazása. 
Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-
gokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 
rögzítése. 
A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibake-
resés, problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazko-
dás képességének fejlesztése. 
A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak 
felismerése, az ismeretek alkalmazása. 
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos ve-
szélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása. 
Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban 
Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC-
tartályok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, javí-
tások. 
Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint a 
fogyasztók teljesítménye közötti összefüggés. 
Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, 
kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása. 
Fali dugaszoló aljzatok, vezetékcsatlakozások, villásdugók szerelé-
se. 
A laikus által végezhető javítások határai. 

3.2.A Tárgykészítés  
Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai 
áramkör modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz segít-
ségével. 
Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a 
készített modell segítségével. 
Motoros járműmodellek (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése, 
elkészítése, kipróbálása, értékelése. 
A gépek és a gépelemek megismerése a készített modellek segítsé-
gével. 
Tervrajz készítése adott, illetve elképzelt tárgyakról. 
Használati, illetve dísztárgyak készítése különböző anyagokból 
adott, illetve saját készítésű tervek alapján. 
3.2.B Tárgykészítés (az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényé-
ben választható a 3.2.A helyett) 
Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 
Egyszerű tárgyak (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított kö-
tési vagy horgolási technikával. 
Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása. 
Egyszerű tárgyak (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése gépi varrás 
alkalmazásával, díszítése díszítőöltésekkel. 
3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 
munkakörnyezet 
Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 
alkalmazása. 

Informatika: informá-
ciókeresés, irányítás, 
szabályozás. 
 
 

Etika: Kötődés a tárgyi 
világhoz. 
Találmányok az embe-
riség szolgálatában az 
emberek javára, kárára. 
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A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 
A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 
A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazá-
sa. 
A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, áramkör, 
gépelem, kötés, horgolás, varrógép. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés Órakeret: 
8 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek feltét-
eleire és hatásaira irányuló érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 
Saját tapasztalatok a munka világából a személyes környezetben élők 
tevékenységéhez kapcsolódóan. 
A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, gyengeségek-
ről szóló tapasztalatok 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom jóléte szem-
pontjából. 
Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, 
továbbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 
Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés ki-
alakítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a 
személyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő 
önismeret, reális önértékelés erősítése. 
A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmas-
ság nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, 
munkakultúra) tudatosítása. 
A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelős-
ség felismertetése. 
Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet össze-
egyeztetéséről. 
A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 
technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek felisme-
rése, megértése. 
A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés körülmé-
nyeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a munkával járó 
veszélyeknek a felismerése. 
Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 
A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek meg-
fogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb kerülés a 
saját pályaválasztási döntéshez. 
A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalók 
elsajátítása. 
Ismerje a foglalkozások elnevezéseit, a munkakörök társadalmi hasz-
nosságát. Tudja a vállalkozásokat elemezni, a gazdálkodást értékelni. 
Ismerje a családi gazdálkodás főbb szempontjait; vegyen részt a csalá-
di munkamegosztásban.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A tanulási pálya Magyarországon és Olaszországban 
A tanulási pálya szakaszai. 
Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási 
lehetőségek megismerése, elemzése, összevetése. 
Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, 
felsőoktatás, felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, 
diploma. 
4.2. Szakmák és munkák 
Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglal-
kozások, szakmák, szakmacsoportok megismerése, elem-
zése, összevetése. 
Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, 
szolgáltatásai, munkakörülményei. 
A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, fog-
lalkozásokhoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő be-
osztás, szezonalitás). 

4.3. Munkakörnyezetek megismerése Magyarországon és 
Olaszországban 
Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyeze-
tekről, technológiákról, munkatevékenységekről, termé-
kekről, szolgáltatásokról, munkakörülményekről, munka-
szervezeti keretekről. Információforrások felkutatása. 
 Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 
 árutermelő, ipari vagy agrár jellegű; 
 kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési 

jellegű; 
 egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és szemé-

lyeknek szolgáltatást nyújtó más munkahely, munka-
környezet, foglalkozás megismerése helyszínen tett 
látogatás, audiovizuális segédanyag vagy meghívott 
szakértő segítségével. 

Információgyűjtés a megismert munkakörnyezetekről: az 
alkalmazott eszközök, technológiák, a felhasznált anya-
gok, a munkafolyamatok jellemzői, a tevékenység feltét-
elei és környezeti hatásai, munkaszervezeti sajátosságok, 
munkakörülmények, kereseti lehetőségek. A szerzett ta-
pasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

4.4 Környezet és pályaválasztás Magyarországon és 
Olaszországban 
A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, 
a továbbtanulási lehetőségek és a személyes ambíciók 
összevetése. Elképzelések megfogalmazása a saját lehe-
tőségekről, tanulási pályáról. 
Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szere-
pek, értékrend és munkamegosztás alakulására. 
A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkozta-
tási, továbbtanulási lehetőségei. 

Informatika: adatgyűjtés az inter-
netről. 
 
Földrajz: a gazdaság ágai, a mun-
kahelyteremtés természet- és gaz-
daságföldrajzi alapjai. 
 
Történelem, társadalmi és állam-
polgári ismeretek: munkahely és 
munkavállalói szerep. 
 
Etika: A munka és a munkát vég-
ző ember tisztelete. 
Személyes tapasztalatok, együtt-
működés, egyéni boldogulás és a 
csapatmunka. Pályaválasztás – 
foglalkozás, élethivatás. 
Ösztönzők és mozgatóerők. 
Érték és mérték. 
Jóllét és jólét. 
Boldogulás. 
 
Magyar nyelv és irodalom: az 
önéletrajz formái, a hivatalos levél 
jellemzői. 
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A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasság-
ról, továbbtanulásról szóló információk forrásainak meg-
ismerése, használata. Önálló tájékozódás szakmákról, 
munkákról internetes (pl. Nemzeti pályaorientációs por-
tál) és más információforrásokból, valamint a személyes 
környezetben. 
4.5. Munkavállalás Magyarországon és Olaszországban 
Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. 
A vállalkozói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és 
hátrányai. 
Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, fele-
lős vállalkozói magatartás. 
Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás 
adminisztratív előzményei (álláskeresés, tájékozódás, 
önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú). 

4.6. Megélhetés Magyarországon és Olaszországban 
A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvi-
tel, az élethelyzetek és az életminőség összefüggései. 
A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, tevé-
kenységei, a tanulás és a munkamagatartás kapcsolata. 
Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, 
szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai munka, kétkezi 
munka, szellemi munka, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, közleke-
dés, termelés, termék, szolgáltatás, foglalkozás, munkahely, munka-
idő, munkabér, munkaadó, munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, 
motivációs levél, állásinterjú, munkaszerződés, munkanélküliség, csa-
ládi önfenntartás, karrier, hivatás, alapanyag, termelőeszköz, gép, áru-
termelés, sorozatgyártás, egyedi termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, 
építés, szerelés, technológia, munkaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, 
vállalat, vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, munkahelyi hierar-
chia, munkamegosztás, munkanorma, munkabér. 
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8. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Szabadidő, sport Olaszországban 12 
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek Olaszországban 12 
Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási lehetőségek 12 
Infokommunikáció folyamatos 
Az információs társadalom folyamatos 

Összesen: 36 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szabadidő, sport Olaszországban Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás A olasz nyelv tanulása során a tanulóknak előzetes ismeretei vannak az 
Olaszországra jellemző, tradicionális sportágakról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes bemutatni az Olaszországra jellemző otthoni és házon 
kívüli szabadidős és hobbitevékenységeket;  
 tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős tevékenységekre; 
be tudja mutatni a jellemző nemzeti sportokat, ismeri a legjelentősebb 
sporteseményeket; 
képes összehasonlítani az olasz és a hazai iskolai élet jellemző sportte-
vékenységeit. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Jellemző szabadidős tevékenységek bemutatása, összehasonlítása a 
hazaiakkal. 
A kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások bemutatása. 
Nemzeti sportok, sportágak megismerése, a szabályok bemutatása, a 
sport szerepe a mindennapi életben. 
Iskolai sporttevékenységek bemutatása, a különböző országok isko-
lai lehetőségeinek összehasonlítása. 
Ismert és eredményes sportolók bemutatása. 
 
Az élet mozgásban. 
La vita in movimento 
Sport, Egészség, politika 
Sport, Salute, Politica. 

Testnevelés és sport: 
sportágak, szabályrend-
szerek; játékszabályok; 
életmódot, életstílust és 
életminőséget befolyá-
soló egyéni, társas és 
csoportos tevékenysé-
gek. 
 
Etika: sportszerűség. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egészséges életmód, sportolás, fair play, szabadidő hasznos eltöltése, 
kulturált szórakozás, hobbi. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek 

Olaszországban 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek Olaszország hagyománya-
iról, szokásairól, ünnepeiről. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes segítséggel információt gyűjteni az Olaszországban élő 
emberek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző 
életkörülményeikről; 
ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésük módját és 
szimbólumait;  
tud röviden ismertetni néhány, Olaszországra jellemző népszokást, 
kialakulásukkal és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekkel; 
röviden be tudja mutatni a legelterjedtebb családi ünnepeket, és ismer 
néhány hozzájuk kapcsolódó, a magyartól eltérő szokást; 
képes ismertetni néhány tipikus tájjellegű ételt és italt; tudja egy-egy 
tipikus étel elkészítési módját, receptjét. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Olaszországban lakó emberek jellemző életmódjának, mindennapi életé-
nek megismerése. A vidéki és a városi életmód jellegzetességei. 
Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok leírása. 
Olaszország családi ünnepeinek, népi hagyományainak, szokásainak 
megismerése. 
Népszokások, hiedelmek elmondása, kialakulásuk ismertetése vázlat 
segítségével.  
Vendégvárás, vendéglátás társadalmi szokásai nálunk és néhány célor-
szágban. 
Az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési szokások ismer-
tetése, jellemző ünnepi menü összeállítása. 
 
Nemzeti ünnepek, fesztiválok, és a vallási ünnepek Olaszországban 
Feste nazionali italiane, Festival, e feste religiose in Italia 
 
 

Technika, életvitel 
és gyakorlat: család 
és háztartás; egész-
séges és káros éte-
lek; lakókörnyeze-
tek és életmódbeli 
jellemzők. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: népszo-
kások kialakulása. 
 
Történelem, társa-
dalmi és állampol-
gári ismeretek: szo-
kás, hagyomány, 
illem.  
 
Etika: családi élet. 
 
Természetismeret: 
egészséges életmód. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Városi és vidéki élet, család, állami és családi ünnepek, népszokás, hiede-
lem, életmód, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás, nemzeti 
ételek, gyorséttermek. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási 
lehetőségek 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
Elektronikus kommunikációs gyakorlottság. 
Önismeret (személyes erősségek, gyengeségek, tanulási képességek,  
ambíciók) 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes életpálya lehetőségeket meghatározó objektív és szubjek-
tív tényezők felismerése és reális értékelése, a tervezett pálya jellemzői-
nek helyes megítélése. 
Véleményalkotás tipikus életpályákról, életpályamintákról, összeveté-
sük a saját életpálya tervekkel 
Kitartó, fegyelmezett munka, a munkamagatartásban megnyilvánuló 
céltudatosság erősítése. 
Reális önértékelésen alapuló pályaválasztás, a tervezett életpálya jel-
lemzőinek számbavétele és összevetése a személyes elképzelésekkel. 
A folyamatos egyéni művelődés, szakmai továbbfejlődés fontosságá-
nak, az egész életen át tartó tanulásnak az elfogadása és érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Személyes adottságok és az objektív lehetőségek 
A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek Komplex 
mérlegelése, a saját életpályára vonatkozó döntések meghozatala. 
Az életpálya tervezésekor mérlegelendő körülményekről, tényezők-
ről szóló adatok, információk gyűjtése. 
Különböző megélhetési lehetőségek összehasonlítása, feltételek, 
körülmények, kockázati tényezők, ezek hatása az életminőségre.  
Előnyök és hátrányok vizsgálata 
Továbbtanulás 
A szakmatanulási, illetve a felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek, 
a jelentkezés, felvételi eljárás megismerése. 
A szakképzés és a felsőoktatás rendszerének, a szakképzettségek 
(szakmák), felsőoktatási kimenetek főbb jellemzői. 
Önképzés, távoktatás, felsőoktatási szervezési formák jellemzői 
Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munkanélküliség 
Munkaviszony keletkezése, megszűnése, munkavégzés. 
A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra  
szerepének felismerése az álláskeresésben és a munkahely  
megtartásában. 
A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző munkaszerve-
zetek, munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyok jellemzői, a mun-
kaszerződés kötelező kellékei, a munkavégzésre, a munkaidőre, a 
próbaidőre, a szabadságra, a munkabérre vonatkozó szabályok. 
A tanulói, hallgatói jogviszony melletti munkavállalási feltételek és 
kötelezettségek. Az álláskeresést segítő szervezetek, információfor-
rások, álláskeresési technikák, eljárások. 
A munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a munka-
nélküliséggel járó lehetőségek, jogok és kötelezettségek. 
 
 
 
 
 

Osztályfőnöki 
óra:pályairányítás, pá-
lyaalkalmasság, egyéni 
tanulási módszerek, 
önismereti tesztek, 
vizsgálatok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:Jogok és kötelessé-
gek. 
Munkahely és munka-
vállalói szerep. 
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Olaszországi munkavállalási lehetőségek 
Le possibilitá lavorative in Italia e con la lingua italiana all’estero. 
Az olasz és magyar munkavállalási törvények különbözőségei 
Le differenze legislative riguardo il lavoro dipendente in Ungheria e 
in Italia  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Életpálya-terv, karriercél, jövedelem, megélhetés, munkavállalás, állás-
keresés, közalkalmazott, köztisztviselő, vállalkozó, munkaszerződés, 
munkaügyi ellátás, önéletrajz, motivációs levél, foglalkozási mobilitás, 
felsőoktatás, felvételi, kétciklusú, illetve egységes képzés, egész életen 
át tartó tanulás (LLL), munka melletti tanulás, munkavégzés tanulás 
mellett, felnőttképzés, közművelődés, távoktatás, egyéni tanulás, ön-
képzés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Infokommunikáció Órakeret  
folyamatos 

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 
megfogalmazása tanári segítséggel. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a kere-
sés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 
Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használa-
ta. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Keresőkérdések megfogalmazása 
Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, 
portálok felkeresése. 
Kulcsszavas és tematikus keresés. 
Kereső operátorok ismerete. 
Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

Biológia-egészségtan: 
állatokról, növényekről 
képek, adatok gyűjtése. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: kulturális hírportá-
lon keresztül egy meg-
látogatandó színházi 
előadás műsorának ke-
resése. 
 
Idegen nyelvek: levele-
zés külföldi diákokkal, 
partneriskolákkal. 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 
Találatok értelmezése. 
A találatok során kapott információk tanulmányozása.  
A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.  
Információforrások irányított kiválasztása 
Konkrét információforrások használata. 
Hírportálok felkeresése. 
Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolat-
teremtés infokommunikációs eszközök útján 
Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazá-
sa. 
Saját e-mail cím létrehozása. 
Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítá-
sa, mellékletek csatolása. 
A mobilkommunikáció eszközei. 
Felelős magatartás az online világban 
Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.  
Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései.  
Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 
kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 
Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 
másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, neti-
kett. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az információs társadalom Órakeret  
folyamatos 

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalma-
zása. 
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 
meghibásodások megfogalmazása. 
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 
módok megfigyelése.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 
Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 
megértése. 
Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.  
Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 
felismerése. 
A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az informatikai biztonság kérdései 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. 
A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a tevékeny-
ség elvégzéséhez és 
eredményéhez kapcso-
lódó biztonságos esz-
közhasználat. 
A személyes életvitel 
tevékenységei, eljárá-
sai. 
Közreműködés a kö-
zösségi normák kiala-
kításában. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: az információs-
kommunikációs társa-
dalom műfajainak 
megfelelő olvasási 
szokások gyakorlása, 
az ezekhez kapcsolódó 
tipikus hibák és veszé-
lyek felismerése, ki-
küszöbölése. 

Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő vissza-
élések, veszélyek és következmények megismerése 
Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 
Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 
A személyes adatok védelme. 
Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése 
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 
megismerése. 
A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, értelme-
zése. 
Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban 
Információforrások gyűjtése. 
A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumentum-
ban. 
Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megis-
merése 
A globális információs társadalom jellemzői. 
Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi 
életben 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 
netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 
Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-
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zás, azonosító, jelszó 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez 
szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek ki-
alakulása. 
A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberende-
zéseinek biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a hasz-
nálattal járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, hibák, mű-
ködészavarok felismerése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák 
önálló elvégzése. 
Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 
A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyisé-
gek és költségek érzékelésének, becslésének képessége. 
Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák 
mellett. 
A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készség-
szintű alkalmazása. 
Tájékozottság a közlekedési környezetben. 
Tudatos közlekedési magatartás. 
A közlekedési morál alkalmazása. 
Környezettudatos közlekedésszemlélet. 
Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a 
saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 
Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahe-
lyekről, ezek összevetése a személyes tervekkel. 
Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának kere-
sése. 
A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értéke-
lése. 
A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítá-
sa. 
Képes megkeresni, értékelni a kívánt információt; 
Meg tudja különböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 
Használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatá-
sokat. 
Ismeri az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos 
fogalmakat. 
Ismeri az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és kö-
vetkezményeket. 
Ismeri az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-
lyokat. 
Felismeri az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsola-
tokra vonatkozó következményeit. 
Ismer néhány elektronikus szolgáltatást. 
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Továbbhaladás feltételei 
 
Iskolánk pedagógiai programjának koncepciója szerint technika, életvitel és gyakorlat tan-
tárgyból nincs buktatás. 
 
Ellenőrzés, értékelés 
 
A tanulók munkájának értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe:  

– a tanult ismeretek alkalmazása, 
– szakkifejezések használata, 
– a munkadarab vagy modell megfelel-e a funkciójának, 
– a munkadarab vagy modell kivitele, esztétikussága, 
– a műszaki rajzi feladatok szabványossága, 
– a munkahely rendje, a munkaszokások, 
– a tanulók aktivitása, figyelme, kreativitása, önértékelése. 

Az értékelésnek át kell szőnie az oktatási folyamat minden mozzanatát, sikerélményt biztosí-
tónak, személyiségfejlesztőnek kell lennie. 
 
Taneszköz, tankönyv 
 
A helyi tanterv bevezető, általános részében leírt elvek szerint évente határozzák meg a mun-
kaközösségek . 
 
Legfontosabb olasz szavak és kifejezések jegyzéke: 
 
alimentazione étkezés  
piatti ételek 
alimenti élelmiszer 
alimentazione táplálkozás 
alimentaziome sana egészséges táplálkozás 
mangiare in famiglia családi étkezés 
piatti caldi, 
piati freddi 

meleg ételek 
hideg ételek 

cucinare főzni 
apparecchiare teríteni 
lavare i piatti mosogatni 
rimanenza maradék 
consumo fogyasztás 
risparmio spreco takarékosság pazarlás 
fame éhség éhezés 
alimentazione pubblica közétkeztetés 
conservazione dei cibi  ételtartósítás 
cibi a lunga conservazione tartósított élelmiszer 
scadenza dei cibi lejarati dátum 
avvelenamento alimentare ételmérgezés 
risparmio energetico energiatakarékosság 
risparmio dell’acqua víztakarékosság 
raccolta differenziata szelektív hulladékgyüjtés 
palazzo épület 
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edificio építmény 
piantina alaprajz 
carta topografica helyszínrajz 
proporzione della misura méretarány 
componente alkatrész 
struttura szerkezet 
macchinario gép 
sistema rendszer 
utensile kéziszerszám 
materiale strutturale szerkezeti anyag 
caratteristiche fisiche e tecnologiche fizikai és technológiai tulajdonság 
costruzione építés 
preparazione készítés 
produzione termelés 
riparazione javítás 
rinnovo felújítás 
tenuta del livello állagmegóvás 
manutenzione karbantartás 
regolamento della tutela del lavoro munkavédelmi szabály 
strumento della tutela del lavoro munkavédelmi eszköz 
foglio illustrativo használati utasítás 
protezione del patrimonio vagyonvédelem 
protezione antincendio tűzvédelem 
prodotto chimico vegyszer 
irrorazione permetezés 
medicina gyógyszer 
avvelenamento mérgezés 
infezione fertőzés 
medicina preventiva megelőzés 
danni alla salute egészségkárosodás 
incidente baleset 
scossa elettrica áramütés  
rifiuto hulladék 
rifiuti pericolosi veszélyes hulladék 
materiale anyag 
legno fa 
prodotto termék 
utensile szerszám 
tecnologia technológia 
produzione termelés 
plastico modello makett modell 
progettazione tervezés 
disegno rajz 
tipo di linea rajzjelek 
misura méret 
misurazione mérés 
proiezione vetületi ábrázolás 
quantitá mennyiség 
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spese költség 
regolamento szabály 
fonte di pericolo veszélyforrás 
incidente baleset 
soccorso elsősegély segítségnyújtás 
strada út főút 
tipo di strada útvonaltípus 
pista di bicicletta kerékpárút 
autostrada autópálya 
strada statale autóút  
incrocio stradale útkereszteződé 
regolamento stradale forgalomirányítás 
precedenza elsőbbség 
sorpasso előzés kikerülés 
rallentamento lassítás 
freno frenare fék fékezni 
fermarsi megállni 
divieto tilalom 
segnaletica stradale közlekedési jelzések 
norma di comportamento viselkedési szabály norma 
strada secondaria alárendelt út 
strada principale főút 
condizioni stradali útviszonyok 
sicurezza stradale közlekedésbiztonság 
motore motor 
orario menetrend 
circolazione stradale közlekedés 
metallo fém 
 plastica műanyag 
materia prima alapanyag 
acqua potabile ivóvíz 
fogna szennyvíz  levezető csatorna 
acqua piovana esővíz 
acqua calda meleg víz 
acquedotto vízvezeték 
tubatura dell’acqua vízszerelvény vízcsövek 
depuratore dell’acqua szennyvíztisztítás 
energia del gas gázenergia 
consumo del gas gázfogyasztás 
riscaldamento a gas gázfűtés 
filtrazione del gas gázszivárgás 
avvelenamento mérgezés 
avvelenamento da fumo füstmérgezés 
riscaldamento a legna a carbone fa vagy szénfűtés szilárd tüzelés 
riciclaggio újrahasznosítás 
servizio szolgáltatás 
energia elettrica villamos energia 
consumo dell’energia energiahasznosítás 
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scossa áramütés 
ente pubblica servizio pubblico közmű 
bolletta közüzemi számla 
scuola primaria általános iskola 
scuola media scuola secondaria középiskola 
universitá egyetem 
istruzione degli adulti felnőttképzés 
istruzione professionale szakképesítés 
diploma di maturitá érettségi oklevél 
laurea diploma 
lavoro fisico fizikai munka 
lavoro manuale kétkezi munka 
lavoro intellettuale értemiségi munka 
commercio kereskedelem 
industria ipar 
agricoltura mezőgazdaság 
traffico forgalom 
produzione termelés 
prodotto termék 
servizio szolgáltatás 
professione foglalkozás 
mestiere mesterség 
posto di lavoro munkahely 
orario lavorativo munkaidő 
salario unkabér 
disoccupazione munkanélküliség 
sciopero sztrájk 
mantenimanto eltartás 
carriera karrier 
datore di lavoro munkaadó 
impiegato hivatalnok 
imprenditore vállalkozó 
contratto di lavoro munkaszerződés 
curriculum önéletrajz  
lettera di motivazione motivációs levél 
colloqio di lavoro állásinterjú 
 



364 
 

III.6 
OLASZ PROGRAM 

ANGOL NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 
 
 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Heti óraszám 2 óra 2 óra 3 óra 3 óra 
Éves óraszám 72 óra 72 óra 108 óra 108 óra 

 
Az olasz programban tanuló gyermekek számára is fontosnak tartjuk, hogy a 

törvényben meghatározott első idegen nyelvek közül egyet elsajátítsanak. Ez elengedhetetlen 
akár a magyar, akár az olasz középiskolába való sikeres továbbtanulás érdekében, hiszen a 
Közös európai referenciakeret (KER) alapján a 9 évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok 
A2 szintű nyelvtudással lépnek be a további nyelvtanulási folyamatba. 

Az egyes évfolyamokra meghatározott heti és éves óraszám kialakításánál figyelme 
kellett vennünk tanulóink speciális helyzetét, miszerint az olasz programban való részvétel 
jelentős többlet terhet jelent. Ezért az idegen nyelv oktatást a 110/2012. (VI. 4.) Korm. 
rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról II.2.3. pontja 
szerinti ajánlás alapján csak az 5. évfolyamban vezetjük be, 5-6. évfolyamon heti 2, 7-8. 
évfolyamon heti 3 órában. 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 
megalapozása és fejlesztése, interkulturális ismeretek megszerzése. Használható nyelvtudás  
elsajátíttatása. Hatékony, önálló tanulási valamint digitális kompetenciák kialakítása.  
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 
vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint 
a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 
szükségesek. 
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 
nyelvi tevékenységeket végeznek. A nyelvoktatás legyen a kooperatív tanulási módszereken 
alapuló tevékenységközpontú, az életkori sajátosságok figyelembe vételével  autentikus 
szövegekre épülő, nyelvtanulási stratégiákat kiépítő, más kultúrákat közvetítő, azokhoz 
pozitív attitűdöket kialakító, kooperatív tanulási módszereken alapuló . Fontos a célnyelv 
sajátosságainak megismertetése változatos interakciós formákban. Nagy szerepe van a 
differenciált oktatásnak. 

Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását 
teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 
mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 
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Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést 
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, 
rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  
A tanulók legyenek képesek megoldani a nyelvhasználatot igénylő valós feladatokat az élet 
különböző területein. Ismerjék a saját és más kultúrák hasonlóságait és különbségeit. Fontos a 
tantárgy – integrációs lehetőségek kihasználása. Szerezzenek jártasságot a kommunikációs és 
információs technológiák felhasználásában az angol nyelv tanulása során. A nyelvet tanuló 
legyen képes nyelvtudását fenntartani, tovább fejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket 
sikeresen megtanulni. 
A nyelvi kompetencia az eddigi 4 alapkészségen kívül az interakciót és a nyelvhelyességet is 
magába foglalja. 
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 
forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 
nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén 
erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  
A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek 
és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 
követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz 
meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak 
kontextust.  
A helyi tanterv elkészítéséhez használt kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket 
kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg. 
 

  6. évfolyam 8. évfolyam 

Első idegen 
nyelv A1 A2 

 
Az idegen nyelvi helyi tanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 
nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, 
az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és 
kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében 
értelmezve kerültek be a kerettantervbe, illetve hely tantervbe.  
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Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és 
fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 
hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 
fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 
élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási 
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 
megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő 
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert 
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.  

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 
helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, 
az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma 
elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi 
fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a 
tartalomba. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való 
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal 
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert 
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

Az 5–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 
megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 
nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A helyi tanterv minden 
fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez 
alkalmazkodva.  

A helyi tanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és 
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz 
végére előírt KER-szinthez.  

A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári 
visszajelzés segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, 
bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 
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önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 
eredményessége szempontjából. 
 
Kapcsolódási területek az olasz kultúrához:  
 
Az olasz kultúra – zene, képzőművészet, irodalom, filmművészet, gasztronómia, öltözködés, 
divat - oly sok értékkel járult az egyetemes kultúrához, hogy érdemes minden lehetőséget 
megragadni arra, hogy foglalkozzunk vele. A magyar – olasz kapcsolatokban a kultúra 
kiemelkedő szerepet kap. Közös hőseink, szentjeink, művészeink sora bizonyítja ezt. Iskolánk 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy olasz származású tanulóink is vannak. Az olaszos 
életmód elemei a vidámság, a hangos beszéd, a gesztikulálás mindennapjaink részévé vált. A 
két nemzet tanulói között szoros barátság alakult ki. 
  
Diákjaink az azonos tantárgyak mellett kétféle nyelvet tanulnak. 
Az angol nyelvet tanulók angol órákon életkoruknak és a tanítási témáknak megfelelően 
bepillantást kapnak az olasz kultúrába. Minden évfolyamon azonosan előkerül a családunk, 
otthonunk, étkezési szokásaink témája. Nagyszerű beszélgetési lehetőséget ad az olasz 
gasztronómia, az eredeti olasz pizza receptje. Az angol melléknevek tárházát könnyedén 
bővíthetjük az olasz emberek tulajdonságaival, akik ugyanolyan víg kedélyűek, mosolygósak, 
segítőkészek, kedvesek, mint az itteni gyerekek. A felső tagozat minden évfolyamán tanítási 
anyag az öltözködés, a divat. Az olasz divat hatással van az egész világra. Megismerkedünk 
híres divattervezők életével, azok modelljeivel.    
 
Az angol nyelv tanulása során minden évfolyamon tananyag az angol nyelvterületen élő 
emberek történelme, szokásaik, életkörülményeik. Mióta iskolánk létszáma kibővült az 
olaszos diákokkal, az olasz gyerek és azok szülei valóban itt élnek közöttünk. Angolos 
gyerekeink természetes kíváncsiságára alapozva szinte minden nyelvi órán – pl. angol  
újságcikkek  olvasásával bármelyik témához tudunk illeszteni olasz sajátosságokat (hogyan 
telnek napjaik, mit esznek, mi az a szieszta…?) Az életből vett valóságos elemek mindig 
jobban felkeltik a tanulók figyelmét, mint maga a tankönyv ill. munkafüzet.   
A dátumok tanítását összekapcsoljuk az olasz nemzeti ünnepekkel. Az olaszos életmód 
megismerése előmozdítja a tanuló passzív és aktív szókincsének a fejlődését. A többféle- 
magyar, angol, olasz kultúra egybevetése jó lehetőséget ad a nyelvi funkciók egységének 
kifejlesztésére. Hetedik és nyolcadik évfolyamon az angol nyelv tanításának témái között már 
a média is szerepel. Párperces angolul beszélő, de olasz film bemutatása nagyot lendít a 
kommunikatív készség eredményességében. A vásárlás téma kapcsán egy-egy olasz piac 
nyüzsgő életének a bemutatása teszi változatossá az órát. Az iskola, barátság téma alkalmat ad 
a barátunk, levelezőtársunk személyiség jegyeinek a bemutatására. 
 
Akármelyik évfolyam bármely témáját választva, mindegyikben megtaláljuk azon találkozási 
pontokat, amelyek kapcsolódnak az olasz kultúrához és könnyedén kifejezhetők angolul.     
 
Fejlesztési feladatok 
 
Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát! 
Alakuljon ki a tanulóban pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt! Fejlődjön egyéni kifejező 
készsége, ki tudja fejezni önmagát a tanult nyelven. Szituációs feladatokban, játékokban, 
kötetlenül tudjon kommunikálni a tanult nyelven. Az együttműködési készsége fejlődjön, 
tudjon részt venni pár- és csoportmunkában! Ismerkedjen meg néhány alapvető nyelvtanulási 
stratégiával! 
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5-6. évfolyam 
 
Kommunikáció 
Üdvözlés, bemutatkozás. Származás, országok, színek. Szavak jelentésének megkérdezése Idő 
kifejezése. Mi hol van? Mi milyen?  Családi ünnepek, dátum. Javaslattétel. Családi 
vonatkozások. Mit csinálunk éppen? Kínálás, elfogadás, visszautasítás. Mindennapi életünk. 
Képességek. Mit szeretek csinálni. Jövőbeli szándék kifejezése. Angol és amerikai 
hagyományok, ünnepek. Tv műsorok típusai, kezdési időpontok.  Utazási információk. 
Nyaralás. Mi mennyibe kerül? Engedélykérés. Tanácsadás. Mások jellemzése. Iskolai élet, 
tantárgyak, érdeklődés. 
 
Szókincs 
Az abc, színek, személynevek. Számok ismerete. Óra kifejezése. A hét napjai, hónapok. 
Országok, nemzetiségek. Család. Lakás. Iskola. Sorszámnevek. Ételek, italok. Testrészek. 
Szabadidős tevékenységek, sport. Érzelmeket kifejező melléknevek. Árak, pénznemek.  
Öltözködés, ruhák. Iskolai órák, tantárgyak. 
 
Nyelvtan 
Személyes névmások, birtokos személyjelek.  „to be” ige jelenben, múltban. Mutató - 
névmások.  „There is/are „ ; „be going to” szerkezetek. Eldöntendő és kérdőszavas kérdések. 
„Van neki” használata. Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Helymeghatározás. 
Felszólító mód. Egyszerű jelen, folyamatos jelen. Egyszerű múlt, folyamatos múlt. Jövő idő: 
Will.  Tárgyi személyes névmások.  Mennyiségek kifejezése. Módhatározók. „Can”  
különböző  jelentései, használata. Kötőszavak.  
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5. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Család 7 
Otthon 7 
Étkezés 7 
Idő, időjárás 7 
Öltözködés 7 
Sport 7 
Iskola, barátok 6 
Természet, állatok 6 
Ünnepek és szokások 6 
Város, bevásárlás 6 
Utazás, pihenés 6 

Összesen: 72 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti 
motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális 
elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; 
az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális 
elemmel támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra 
is rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 
 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 
óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös 
munka megszervezése, eszközhasználat).  
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 
szövegek megértése. 
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 
következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 
kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 
korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 
érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti 
motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 
egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 
nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 
rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi 
eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 
támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz 
kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, 
felszólításokra. 
Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 
szükségletekhez kapcsolódva. 
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 
társakkal. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 
kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti 
motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 
társaival közösen, tanári segítséggel; 
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása 
saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 
eseményekről;   

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 
társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 
bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás A tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti 
motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 
egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felismerése 
és megértése; 
a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 
megértése;  

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 
képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 
keresztül történő feldolgozása. 
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 
tárgyszerű információ szerzése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 
képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 
 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti 
motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő 
témájú rövid szövegek alkotása; 
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 
kérdésekre; 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 
emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 
képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 
bejegyzés, dalszöveg. 
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Ajánlott témakörök 
 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  
Én és a családom. 
Családtagok bemutatása. 
Családi ünnepek. 
Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: család és lakóhely. 
Etika: társas kapcsolatok, szokások. 
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 
napirend. 

Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem 
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 
tárgyak. 
Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 
Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 
Napi étkezések. 
 

Természetismeret: az ember megismerése és 
egészsége: étrend. 
Matematika: halmazok, diagramok készítése, 
értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 
Az óra. 
Évszakok és hónapok. 
A hét napjai és a napszakok. 
 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 
ciklusok a természetben. 
Matematika: számok írása, olvasása, 
állítások igazságának eldöntése, tapasztalati 
adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: öltözködés, divat.  
Matematika: halmazok. 

Sport 
Testrészek és mozgás. 
Sportok 
 

Természetismeret: az ember megismerése és 
egészsége: testrészek. 
Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 
sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 
Iskolám, osztálytermünk. 
Tantárgyaim, tanáraim. 

Etika: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 
tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, kedvenc 
időtöltésem. 
 

Testnevelés és sport: sportok. 
Ének–zene: zenehallgatás. 
Dráma és tánc: színház, előadások. 
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 
Kisállatok. 
Kedvenc állataim. 
Állatok a ház körül. 
 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 
állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 
vagy kerti növények gondozása, érdekes 
növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 
Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 
növénytakarója és élővilága. 
Matematika: halmazok. 
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Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim.  
Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 
társadalmi és állampolgári ismeretek: 
hétköznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 
Épületek, utcák. 
Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  
Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 
vásárlás. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 
Táborok, osztálykirándulás.  
 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 
hazai táj, a világörökség elemei. 

Egészséges életmód 
A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 
egészsége: étrend. 
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 
életmód. 

 
 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 
 

Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 
Köszönés How do you do?  

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And 
how about you? 
Hi! 

Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 
reagálás 

Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  

Not at all. 
You are welcome. 
 

Bemutatkozás, 
bemutatás 

My name is… 
  

Hello. 
Hi!  

Érdeklődés hogylét 
iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 
better, thanks. Not very 
well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry.  
 

That’s all right. 
Never mind. 

Gratulációk, 
jókívánságok és arra 
reagálás 

Happy Christmas/New Year/Birthday! 
 

Happy Christmas /New 
Year/ Birthday! 
Thank you. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 
Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? I like it. 

Egyetértés, egyet nem 
értés 

 OK. 
All right. 

Tetszés, nem tetszés What do you think of my dress? I think it’s great. I don’t 
(really) like it. 

Akarat, kívánság How about..? A ... please. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 

Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s... 
 

Információ kérés, adás Are you all right? Yes, I am. 
Tudás, nemtudás Where is she? I don’t know. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 
 

Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 
reagálás 

Let’s go to...  OK. Oh no! 

Kínálás és arra 
reagálás 

Have an orange.  
Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Visszakérdezés, 
ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 
kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 
Do you understand? 
Sorry, what does that mean? 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  
 

When do you get up?  
I don’t drink milk. 

  Present Continuous 
 

Why is she crying?  
I’m not listening. I’m 
leaving. 

Birtoklás kifejezése  Present forms of 
have 

I have five lessons. 
 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 
their dog  

  Genitive ’s 
 

Kate’s brother 
Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás  

Prepositions, 
Prepositional 
Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on 
the right, in, on, under, 
opposite, next to, between… 

Időbeli viszonyok    
 Időpont When? 

What time? 
What’s the time? 
 

Now, at 5 o’clock, on 
Monday 
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 
viszonyok 

 Singulars and 
plurals 
Regular and 
irregular plurals 

Boys, girls, 
children, people, men, 
women … 

  Cardinal numbers 
1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 
  Countable nouns 

 
How many CDs have you 
got? 

Minőségi 
viszonyok 

 Comparative and 
superlative of short 
adjectives 
Irregular 
comparative and 
superlative forms of 
adjectives 

Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl. 
 
 
Good/bad (better, worse) 
What’s it like? What colour 
is it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 
Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 
Szövegösszetartó 
eszközök 

 Articles 
Nominative and 
Accusative of 
personal pronouns 
Demonstrative 
pronouns 

A, an, the 
I, he, they… 
Me, him, them… 
 
This, that, these, those 
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6. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Család 6 
Otthon 6 
Étkezés 6 
Idő, időjárás 6 
Öltözködés 6 
Sport 6 
Iskola, barátok 6 
Szabadidő, szórakozás 6 
Természet, állatok 6 
Ünnepek és szokások 6 
Város, bevásárlás 6 
Utazás, pihenés 6 

Összesen: 72 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés 
követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban 
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek 
folytatása, minta alapján egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

 
Az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 
néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése;. 

A fejlesztés tartalma 

 A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 
elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a 
témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra 
vonatkozóan.  
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 
megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség 
esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 
korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 
érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi 
eszközök alkalmazásával.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 
rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 
normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 
beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, 
különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat 
kérése. 
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 
Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 
játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 
ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 
kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A 
megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 
összekapcsolása kötőszavakkal; 
munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 
ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 
intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös 
plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 
önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 
hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 
bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 
rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;  
az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  
a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 
értelmezéséhez; 
érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 
iránt. 

A fejlesztés tartalma 
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 
útbaigazítás). 
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 
novellák). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 
képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 
 
 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során 
rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 
elvégzése; 
részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 
témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 
megváltoztatása, átírása. 
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 
fórumban. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 
bejegyzés, dalszöveg. 
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Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  
Én és a családom. 
Családi események, közös programok. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: család és lakóhely. 
Etika: társas kapcsolatok, szokások. 
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 
napirend. 

Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem 
Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 
Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 
Napi étkezések. 
Kedvenc ételeim, italaim. 
Egészséges táplálkozás. 
Receptek, főzés, sütés. 

Természetismeret: az ember megismerése és 
egészsége: étrend. 
Matematika: halmazok, diagramok készítése, 
értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 
A hét napjai és a napszakok. 
Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 
ciklusok a természetben. 
Matematika: számok írása, olvasása, 
állítások igazságának eldöntése, tapasztalati 
adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. 
Kedvenc ruháim. 
Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: öltözködés, divat.  
Matematika: halmazok. 

Sport 
Testrészek és mozgás. 
Sportok 
 

Természetismeret: az ember megismerése és 
egészsége: testrészek. 
Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 
sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 
Osztálytársaim, barátaim. 
Tanórán kívüli közös programjaink. 
Iskolai élet más országokban. 

Etika: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 
tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, kedvenc 
időtöltésem. 
 

Testnevelés és sport: sportok. 
Ének–zene: zenehallgatás. 
Dráma és tánc: színház, előadások. 
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 
Kedvenc állataim. 
Állatok a ház körül. 
Vadon élő és állatkerti állatok. 
Állatok a nagyvilágban. 
Növények az otthonomban, iskolámban. 
 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 
állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 
vagy kerti növények gondozása, érdekes 
növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 
Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 
növénytakarója és élővilága. 
Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim.  
Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 
társadalmi és állampolgári ismeretek: 
hétköznapok, ünnepek. 
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Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 
Épületek, utcák. 
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 
Vásárlás. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  
Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 
vásárlás. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás.  
Táborok, osztálykirándulás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 
hazai táj, a világörökség elemei. 

 
 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 
 

Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 
Köszönés How do you do?  

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And 
how about you? 
Hi! 

Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 
reagálás 

Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 
bemutatás 

My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce myself. 
May I/Can/ Let me introduce you to 
Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you. Nice 
to meet you.  

Érdeklődés hogylét 
iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 
better, thanks. Not very 
well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon. 
 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never 
mind. 
 

Gratulációk, 
jókívánságok és arra 
reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
 

Happy Christmas /New 
Year/ Birthday! 
Thank you. 
Thank you, the same to 
you. 
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Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 
speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  
 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like 
it? 

I think it is rather strange. I 
like it. 

Valaki igazának az 
elismerése és el nem 
ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 
értés 

Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

OK. 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 
like it. 
He looks nice. 

Akarat, kívánság Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 
please. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 

Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 
 

Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 
Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 
reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 
reagálás 

Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 
Good idea. 

Kínálás és arra 
reagálás 

Have an orange.  
Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Megértés biztosítása Did you say the castle? 
Visszakérdezés, 
ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 
kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Sorry, what does that mean? 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  
 

When do you get up? I 
don’t drink milk. 

  Present Continuous 
 

Why is she crying? I’m not 
listening. I’m leaving. 
 

 Múltidejűség Past Simple 
 

And then she kissed me. 
Why didn’t you come 
yesterday? 
 

 Jövőidejűség Going to  
 

What are you going to do 
on Saturday? 
 

Birtoklás kifejezése  Present forms of 
have 

I have five friends at 
school. 
 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 
their dog  
 

  Genitive ’s 
 

Kate’s brother 
Whose? 
 

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás  

Prepositions, 
Prepositional 
Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on 
the right, in, on, under, 
opposite, next to, between, 
… 

Időbeli viszonyok    
 Gyakoriság How often? 

 
 

Always, often, sometimes, 
never, once/twice a week, 
every day. 

 Időpont When? 
What time? 
What’s the time? 
 

Now, 
Yesterday, last week, two 
years ago,  
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 
o’clock, on Monday 
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 
viszonyok 

 Singulars and 
plurals 
Regular and 
irregular plurals 

Boys, girls, 
Children, people, men, 
women … 

  Cardinal numbers 
1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 
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  Countable nouns 
 
Uncountable nouns 

How many CDs have you 
got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little 
money. 

Minőségi 
viszonyok 

 Comparative and 
superlative of short 
adjectives 
Irregular 
comparative and 
superlative forms of 
adjectives 

Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl. 
 
Good/bad (better, worse) 
What’s it like? What colour 
is it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 
Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 
Szövegösszetartó 
eszközök 

 Articles 
 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular 
noun  
Any +singular noun 
 
 
Nominative and 
Accusative of 
personal pronouns 
 
Demonstrative 
pronouns 
 
Indefinite pronouns 

A, an, the 
 
There are some pencils in 
the bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any 
matchboxes. 
There’s some water in the 
vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
 
I, he, they… 
Me, him, them… 
 
This, that, these, those 
 
Somebody, anybody, 
nobody, everybody 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 
megnyilatkozásokat, szövegeket. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 
kommunikál. 
Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 
tartalmát. 
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 
szövegeket alkot.  
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A továbbhaladás feltételei 
 
A fejlesztés elvárt eredményeinek minimum szinten való teljesítése. 
 
Beszédértési készség: 
1. A tanuló ismerje fel a számára fontos részleteket néhány mondatos egyszerű közlésben, 

képes legyen a meg nem értett szavakat, kifejezéseket átugorva a lényeges információt 
kiszűrni. 

2. Tudjon reagálni (szóban, írásban, vagy cselekvést végrehajtva) rövid, három-négy 
mondatos közlésre. 

3. Legyen képes megoldani a hallás utáni szövegértéshez kapcsolódó feladatok, ismerkedjen 
meg és sajátítsa el a feladatok megoldásához szükséges stratégiákat (igaz/hamis állítások, 
táblázatok kitöltése, stb.). 

 
Beszédkészség(+nyelvhelyesség): 
1. A tanuló beszédében minél jobban közelítse meg az angol nyelv hangjainak képzését. 

FIGYELMEZTETÉS: a cél nem a nyelv anyanyelvi beszélőinek kiejtésének imitálása, 
hanem helyes hangok képzése és ezáltal érthető közlések átadása. 

2. Tudjon néhány szóval, rövid mondatokban reagálni hallott vagy látott jelenségekre, 
információra. 

3. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult anyaggal, vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó 
ismeretekkel kapcsolatban. 

4. Ha nehézségei vannak a megértéssel, tudjon angolul segítséget, ismétlést kérni. 
5. Tudjon képekről röviden beszélni (jellemezni emberek ruházatát, külső megjelenését). 
 
Olvasásértési készség: 
1. A szöveg alaposabb, önállóbb megértése céljából fejlessze tovább és sajátítsa el a néma 

olvasás készségét. 
2. Legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket, képes 

legyen egyszerű információt kiszűrni a szövegből. 
3. Értsen meg egyszerű, rövid szövegeket (pld. képeslap, hirdetés, stb.) és képes legyen 

reagálni rájuk. 
 

Írásbeli készség (+nyelvhelyesség): 
1. A tanuló tudjon egyszerű mondatokat logikai kötőelemekkel egymásba fűzni. 
2. Tudjon (először minta alapján - parallel writing) egyszerű szöveget írni. 
3. Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni. 
4. Tudjon képeslapot megírni és megcímezni. 
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7-8. évfolyam 
 

Kommunikáció 
Preferenciák és vélemény kifejezése. Iskolai zaklatás. Órarend, kedvenc órám, tanítási napom.  
Házimunkák.  Kölcsönkér, kölcsönad. Javaslatok, elfogadás, elutasítás. Együttérzés, 
tanácsadás. Környezetvédelem. Közlekedés. Cselekvések bekövetkezése, véleménycsere. 
Tervek, célok.  Nyaralás különböző helyeken. Dolgok magyarázása. Folyamatok időrendben. 
Együttérzés. Angolt beszélő népek szokásai.  
 
Szókincs 
Melléknevek, összehasonlítások, fizikai érzetek. Étteremben. Házimunkák, pénzkereseti 
lehetőségek. Tengerpart, égtájak. Csillagjegyek, tulajdonságok. Mesterségek, foglalkozások. 
Filmek, zenei műfajok. Közlekedési eszközök. Földrajzi jellegzetességek. 
Formanyomtatványok.  Informatika. Ruházkodás. Érzelmi kötődések kifejezése igei 
szerkezetekkel. A kommunikáció formái, eszközei. 
 
Nyelvtan 
Javaslat. Pillanatnyi elhatározás, jövőbeli elrendezettség. Összehasonlítás. Módbeli segédigék: 
should/should’t. Felsőfok. „have to” /” don’t have to” Present 
Perfect+ever/never/yet/already/just/for/since. Én is/Én sem. Utókérdések. Következtetések: 
„can’t/must módbeli segédigékkel. Feltételes módok:0./1./2. típusok. Főnévi igenév 
célhatározóként. Vonatkozó névmások. Függő beszéd. Szenvedő szerkezetek. visszaható 
névmások. Műveltetés. Függő kérdések. „Used to” használata. 
 
A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 
nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 
jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 
előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 
helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 
elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 
boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 
hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 
tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 
önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 
kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 
visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 
elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 
kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 
az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 
fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az 
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás 
területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén 
további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, 
valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 
ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 
hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 
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kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 
szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 
helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 
fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 
gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 
próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 
nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 
mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 
visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 
tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 
újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 
területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 
alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 
iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 
megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 
feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 
fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 
jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 
köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 
elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 
fejlesszék nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 
A2 szintet. 
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7. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Család 7 
Otthon 7 
Étkezés 7 
Idő, időjárás 7 
Öltözködés 7 
Sport 7 
Iskola, barátok 6 
Szabadidő, szórakozás 6 
Természet, állatok 6 
Ünnepek és szokások 6 
Város, bevásárlás 6 
Utazás, pihenés 6 
Zene, művészetek 6 
Környezetünk védelme 6 
Egészséges életmód 6 
Múltunk és jövőnk 6 
Média, kommunikáció 6 

Összesen: 108 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 
kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése; 
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 
megértése; a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, 
szó- és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 
témájára, tartalmára;  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. Ismert témákhoz kapcsolódó 
rövid kérések és kijelentések megértése. 
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 
szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan a szöveg lényegének, néhány 
konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató 
multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, 
célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív 
feladatok. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 
kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 
beszédfordulatokkal; 
kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 
bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 
eszközökkel. 
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 
megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 
beszélgetésben.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 
alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 
környezetéről;  
munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 
rövid, egyszerű történetek mesélése; 
egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfogalmazása; 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 
témákról, felkészülés után. 
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 
szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása 
egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati 
kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 
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bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 
szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben; 
az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 
megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 
(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 
étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 
dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 
plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 
előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 
témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról; 
az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 
interakciókban; 
gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 
mondatsorokban. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 
fórumbejegyzés). 
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, 
rap írása). 
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 
blogbejegyzés. 

 
 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  
Én és a családom. 
Családtagok bemutatása 
Családi események, közös programok. 
Családi ünnepek. 
 

Etika: társas kapcsolatok: család, otthon; az 
ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, 
öregkor. 
Hon- és népismeret: családunk története 
Technika, életvitel és gyakorlat: családi 
munkamegosztás. 

Otthon  
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 
tárgyak. 
Lakóhelyem, tágabb környezetem. 
Otthonok a célnyelvi országban és a 
nagyvilágban. 

Matematika: tájékozódás a térben. 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: család és lakóhely. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 
Napi étkezések. 
Kedvenc ételeim, italaim. 
Egészséges táplálkozás. 
 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 
Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 
cukrok szerepe. 
Technika, életvitel és gyakorlat: családi 
munkamegosztás. 
Matematika: halmazok, diagramok készítése, 
értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 
Évszakok és hónapok. 
Időjárás. 
Időjárási rekordok. 
Időjárási jelenségek. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 
éghajlati elemek. 
Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 
Ruhadarabok.  
Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: öltözködés, divat. 
Etika: szokások, társadalmi szabályok. 

Sport 
Kedvenc sportom. 
Sportok, sportfelszerelések. 
Extrém sportok. 
Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése 
és egészsége. 
Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 
sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 
Tantárgyaim, tanáraim. 
Osztálytársaim, barátaim. 
Tanórán kívüli közös programjaink. 

Etika: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 
tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, kedvenc 
időtöltésem. 
Internet, interaktív játékok. 

Testnevelés és sport: sportok. 
Ének–zene: zenehallgatás. 
Dráma és tánc: színház, előadások. 
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 
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Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 
Közös időtöltés barátokkal. 

Informatika: Az információs technológián 
alapuló kommunikációs formák, 
médiainformatika. 

Természet, állatok 
Kedvenc állataim. 
Hazánk és más országok, más kontinensek 
élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 
környezet és az élővilág összefüggései. 
Földrajz: földrészek és óceánok, 
felszínformák, hazánk természeti adottságai; 
Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 
Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 
gondozása. 

Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim.  
Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 
Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 
ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 
Épületek, utcák. 
Tájékozódás, útbaigazítás. 
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 
Vásárlás. 
 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 
alakzatok. 
Földrajz: országok, városok. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 
hazai táj, a világörökség elemei. 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 
vásárlás. 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás. 
Közlekedési eszközök. 
Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, 
Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, 
országok. 
Biológia-egészségtan: az erdők világa. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 
hazai táj, a világörökség elemei. 

Zene, művészetek 
Kedvenc zeném, együttesem. 
Kedvenc múzeumom. 
Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Ének–zene: zenehallgatás. 
Dráma és tánc: színház, előadások. 
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 
Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 
Szelektív hulladékgyűjtés. 
Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 
állapota, védelme, fenntarthatósága. 
Fizika: energiatermelési eljárások. 
Földrajz: globális problémák, 
fenntarthatóság, védett hazai és nemzetközi 
természeti értékek példái. 
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 
vásárlás, egészséges életmód. 

Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. 
Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek 
megelőzése. 
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 
életmód. 
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Múltunk és jövőnk 
Lakóhelyem régen és most. 
Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: különböző korszakok, globális 
problémák. 
Hon- és népismeret: Az én világom. 
Találkozás a múlttal. 
Földrajz: településtípusok; 
környezettudatosság, környezetvédelem. 
Etika: a munka világa. 
Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 
Internet, interaktív játékok, közösségi 
oldalak. 
Infokommunikációs eszközök a 
mindennapokban. 
A média szerepe a hétköznapokban. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: hírközlés. A média és a 
nyilvánosság szerepe. 
Biológia-egészségtan: kommunikáció az 
állatvilágban. 
Informatika: az információs technológián 
alapuló kommunikációs formák, 
médiainformatika. 

 
 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 
Köszönés How do you do?  

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how 
about you? 
Hi! 

Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 
reagálás 

Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 
bemutatás 

My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce 
myself. 
May I/Can/ Let me introduce you 
to Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you. Nice to 
meet you.  

Érdeklődés hogylét 
iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 
better, thanks. Not very well, I 
am afraid. 
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Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 
jókívánságok és arra 
reagálás 

Happy Christmas/New 
year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
 

Happy Christmas /New Year/ 
Birthday! 
Thank you. 
Thank you, the same to you. 
 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 
one eight. 

Hello, this is Mary Brown 
speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 
speaking 

 

Megszólítás személyes 
levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 
levélben 

Best wishes, 
Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Öröm, sajnálkozás, 
bánat 

Are you happy about that? 
 
 
 
What do you think of that? 
 
How do you feel about that? 

Great! 
I’m so glad /very happy. 
I’m glad to hear that. 
I’m so pleased that… 
Good for you. 
Congratulations. 
I feel so happy for… 
 
I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 
I feel so sorry for… 

Elégedettség, 
elégedetlenség, 
bosszúság 

What do you think of…? 
Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 
That was fine/good/ nice  
I’m quite satisfied with… 
I’m quite happy with… 
I’m quite pleased with… 
 
It’s not good enough. 
That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you.  

How come? 
What a surprise! 

Remény  I hope you’ll have time to join 
me for dinner. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like 
it? 

I think it is rather strange. 
I like it. 

Valaki igazának az 
elismerése és el nem 
ismerése 

 You are right.  
You are wrong. 

Egyetértés, egyet nem 
értés 

Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

OK. 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 
like it. 
He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 
please. 

Képesség 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 
I am unable to ride a 
horse. 

Ígéret Will you come and meet me at the 
station? 

Don’t worry, I will. 
I promise to be there at 
five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 
Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out 
tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 
Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 
 

Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 
Egymást követő 
események leírása 

What happened? 
 

First she finished lunch, 
then she phoned her friend 
and finally they all met at 
the cinema. 

Bizonyosság, 
bizonytalanság 

Do you think they will come? 
 

They will probably come.  
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 
Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 
reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 
reagálás 

Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 
Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  
Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Sorry, where does she live? 
 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 
Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Am I making myself clear? 
Sorry, what does that 
mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 
spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 
more slowly, please? 
Sorry, that was a bit too 
fast. 

 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  
 

When do you get up? I don’t 
drink milk. 

  Present Continuous 
 

Why is she crying? I’m not 
listening. I’m leaving. 
 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűség Past Simple 
 

And then she kissed me. Why 
didn’t you come yesterday? 
 

 Jövőidejűség Going to  
 

What are you going to do on 
Saturday? 

  Future with Will When will you be fourteen? 
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Birtoklás 
kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 
school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a 
car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 
dog  

  Genitive ’s 
 

Kate’s brother 
Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 
Térbeli 
viszonyok 

Irányok, 
helymeghatározá
s  

Prepositions, 
Prepositional 
Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on the 
right, in, on, under, opposite, 
next to, between, … 

Időbeli 
viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 
 

Always, often, sometimes, 
never, once/twice a week, every 
day. 

 Időpont When? 
What time? 
What’s the time? 
 

Now, 
Yesterday, last week, two years 
ago,  
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 o’clock, 
on Monday 
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 
simple) 

How long were you in Spain? 
For one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has 
not finished yet.  
She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 
viszonyok 

 Singulars and plurals 
Regular and irregular 
plurals 

Boys, girls, 
Children, people, men, women 
… 

  Cardinal numbers  
1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 
  Countable nouns 

 
Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little money. 
A cup of tea, a piece of 
chocolate 

   all, both, none, neither, every, 
each 
There were 3 apples on the 
plate. Each tasted good. 
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Minőségi 
viszonyok 

Hasonlítás 
 
 
 
 
 
 

Comparative and 
superlative of short 
adjectives 
 
 
Irregular comparative 
and superlative forms 
of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 
is the prettiest girl.  
She is the most intelligent of 
all. 
I’m as tall as you.  
Good/bad (better, worse) 
What’s it like? What colour is 
it?  
What does it 
look/sound/taste/feel like? 

Modalitás Képesség 
Engedélykérés 

Can (ability) 
Can/could/may 
expressing permission 

I can swim. 
Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 
 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 
 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 
Logikai 
viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 
Szövegösszetart
ó eszközök 

 Articles 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun  
Any +singular noun 
 
 
Nominative and 
Accusative of personal 
pronouns 
 
Demonstrative 
pronouns 
 
Indefinite pronouns 

A, an, the 
There are some pencils in the 
bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
 
I, he, they… 
Me, him, them… 
 
This, that, these, those 
 
Somebody, anybody, nobody, 
everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 
present reporting verb  

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it. 

 
A továbbhaladás feltételei  
 
A fejlesztés elvárt eredményeinek minimum szinten való teljesítése. 
 
Beszédértési készség: 

- A tanuló értse meg a tanárának a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos 
egyszerű, angol nyelvű magyarázatát. 

- Értse meg az előző évfolyamoknál változatosabb és összefoglalóbb jellegű kérdéseket és 
tudjon azokra válaszolni. 

- Képes legyen a rá vonatkozó információt a szövegből kiemelni és megérteni. 
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Beszédkészség (+nyelvhelyesség): 
- A tanuló tudjon információt kérni és képes legyen akár több mondatból álló információ 

közlésére. 
- Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket jellemezni. Tudja tetszését, nem tetszését, 

érzelmeit, véleményét kifejezni, ill. ezek iránt másoknál érdeklődni. 
- Tudjon egyszerűen, de összefüggően beszélni a mindennapi életben vele, családjával és 

társaival történtekről. Tudjon érdeklődni ezek iránt. 
 

Olvasásértési készség: 
- A tanuló tudjon a maga tudásszintjén számára megfelelő szöveget önállóan vagy tanári 

segítséggel megérteni. Tudjon a szövegről általános képet alkotni. Tudja a számára 
szükséges információt kikeresni. 

- Tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű és nehezebb feladatokat megoldani. 
 

Írásbeli készség (+nyelvhelyesség): 
- A tanuló tudjon több mondatból álló egyszerű, összefüggő szöveget írni változatos 

közlésmódokban és stílusokban (formális, nem-formális). Tudjon megadott 
szövegmodelleket felhasználva új szövegeket írni. 

- Tudja írásban kifejezni tetszését, nem tetszését, érzelmeit és véleményét. Tudjon ezek 
után másoknál érdeklődni. 

- Tudjon egyszerű levelet fogalmazni. Ismerje meg a formai követelményeket. 
- Tudjon megoldani egyszerűbb írásbeli feladatokat (pld. jegyzetelés). 
- Írásbeli feladatainál tudja használni a kétnyelvű szótárt. 
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8. évfolyam 
 

Témakörök Órakeret 

Család 6 
Otthon 6 
Étkezés 6 
Idő, időjárás 6 
Öltözködés 6 
Sport 6 
Iskola, barátok 6 
Szabadidő, szórakozás 6 
Természet, állatok 6 
Ünnepek és szokások 6 
Város, bevásárlás 6 
Utazás, pihenés 6 
Zene, művészetek 6 
Környezetünk védelme 6 
Egészséges életmód 6 
Tudomány, technika 6 
Múltunk és jövőnk 6 
Média, kommunikáció 6 

Összesen: 108 

 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2.1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 
kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 
gondolatmenetének követése; 
a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben 
elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, 
változatos feladatokra támaszkodva; 
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 
követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 
normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított 
tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató 
multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, 
célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív 
feladatok. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A2.1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek 
folytatása; 
az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 
útján; 
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés, 
illetve a beszédpartner megértése érdekében;  
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 
beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, 
előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 
célnyelvi beszélőkkel.  
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 
reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A2.1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 
lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése; 
a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 
alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 
készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához 
közelítő kiejtés gyakorlása. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 
bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2.1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 
szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 
a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 
értelmezéséhez; 
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 
alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 
dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 
plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 
előírások, magánlevelek. 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A2.1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 
témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt 
érdeklő, ismert témákról; 
az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 
felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 
létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-ben 
használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 
blogbejegyzés. 
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Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  
Én és a családom. 
Családi ünnepek. 
Nagyszüleim világa. 

Etika: társas kapcsolatok: család, otthon; az 
ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, 
öregkor. 
Hon- és népismeret: családunk története 
Technika, életvitel és gyakorlat: családi 
munkamegosztás. 

Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem. 
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 
tárgyak. 
Lakóhelyem, tágabb környezetem. 
Otthonok a célnyelvi országban és a 
nagyvilágban. 

Matematika: tájékozódás a térben. 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: család és lakóhely. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 
Egészséges táplálkozás. 
Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 
nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 
Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 
cukrok szerepe. 
Technika, életvitel és gyakorlat: családi 
munkamegosztás. 
Matematika: halmazok, diagramok készítése, 
értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 
Évszakok és hónapok. 
A hét napjai és a napszakok. 
Időjárás. 
Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 
éghajlati elemek. 
Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 
Ruhadarabok.  
Kedvenc ruháim. 
Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: öltözködés, divat. 
Etika: szokások, társadalmi szabályok. 

Sport 
Testrészek és mozgás. 
Kedvenc sportom. 
Sportok, sportfelszerelések. 
Extrém sportok. 
 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése 
és egészsége. 
Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 
sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 
Iskolám, osztálytermünk. 
Tantárgyaim, tanáraim. 
Osztálytársaim, barátaim. 
Iskolai élet más országokban. 

Etika: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, 
tisztelet, egymás segítése. 
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Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, kedvenc 
időtöltésem. 
Internet, interaktív játékok. 
Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 
Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 
Ének–zene: zenehallgatás. 
Dráma és tánc: színház, előadások. 
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 
Informatika: Az információs technológián 
alapuló kommunikációs formák, 
médiainformatika. 

Természet, állatok 
Kisállatok, felelős állattartás. 
Kontinensek, tájegységek. 
Hazánk és más országok, más kontinensek 
élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 
környezet és az élővilág összefüggései. 
Földrajz: földrészek és óceánok, 
felszínformák, hazánk természeti adottságai; 
Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 
Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 
gondozása. 

Ünnepek és szokások 
Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 
Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 
ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 
Épületek, utcák. 
Vásárlás. 
Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 
Híres városok és nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 
alakzatok. 
Földrajz: országok, városok. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 
hazai táj, a világörökség elemei. 
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 
vásárlás. 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás. 
Táborok, osztálykirándulás, utazás Angliába 
Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, 
Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, 
országok. 
Biológia-egészségtan: az erdők világa. 
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 
hazai táj, a világörökség elemei. 

Zene, művészetek 
Film- és színházi élményeim. 
Kiállítások, rendezvények, koncertek.  
Festmények 

Ének–zene: zenehallgatás. 
Dráma és tánc: színház, előadások. 
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 
Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 
Szelektív hulladékgyűjtés. 
Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 
állapota, védelme, fenntarthatósága. 
Fizika: energiatermelési eljárások. 
Földrajz: globális problémák, 
fenntarthatóság, védett hazai és nemzetközi 
természeti értékek példái. 
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 
vásárlás, egészséges életmód. 
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Egészséges életmód 
A helyes táplálkozás. 
 

Biológia-egészségtan: betegségek 
megelőzése. 
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 
életmód. 

Felfedezések 
Nagy földrajzi felfedezések. 
Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: felfedezők és feltalálók. 
Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 
kultúra eredményei a világban. 

Tudomány, technika 
A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 
Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 
kultúra eredményei a világban. 

Múltunk és jövőnk 
Az én jövőm. 
Iskolám múltja, jelene. 
A jövő iskolája. 
Lakóhelyem régen és most. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: különböző korszakok, globális 
problémák. 
Hon- és népismeret: Az én világom. 
Találkozás a múlttal. 
Földrajz: településtípusok; 
környezettudatosság, környezetvédelem. 
Etika: a munka világa. 
Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 
Infokommunikációs eszközök a 
mindennapokban. 
A média szerepe a hétköznapokban. 
Testbeszéd. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: hírközlés. A média és a 
nyilvánosság szerepe. 
Biológia-egészségtan: kommunikáció az 
állatvilágban. 
Informatika: az információs technológián 
alapuló kommunikációs formák, 
médiainformatika. 

 
 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 
 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 
Köszönés How do you do?  

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how 
about you? 
Hi! 
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Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 
reagálás 

Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 
bemutatás 

My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce 
myself. 
May I/Can/ Let me introduce you 
to Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you. Nice to 
meet you.  

Érdeklődés hogylét 
iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 
better, thanks. Not very well, I 
am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 
jókívánságok és arra 
reagálás 

Happy Christmas/New 
year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 

Happy Christmas /New Year/ 
Birthday! 
Thank you. 
Thank you, the same to you. 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 
one eight. 

Hello, this is Mary Brown 
speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 
speaking 

 

Megszólítás személyes 
levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 
levélben 

Best wishes, 
Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Öröm, sajnálkozás, 
bánat 

Are you happy about that? 
 
 
 
What do you think of that? 
 
How do you feel about that? 

Great! 
I’m so glad /very happy. 
I’m glad to hear that. 
I’m so pleased that… 
Good for you. 
Congratulations. 
I feel so happy for… 
 
I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 
I feel so sorry for… 
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Elégedettség, 
elégedetlenség, 
bosszúság 

What do you think of…? 
Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 
That was fine/good/ nice  
I’m quite satisfied with… 
I’m quite happy with… 
I’m quite pleased with… 
 
It’s not good enough. 
That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you.  

How come? 
Is he? 
What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 
I hope you’ll have time to join 
me for dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 
Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like 
it? 

I think it is rather strange. 
I like it. 

Valaki igazának az 
elismerése és el nem 
ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 
értés 

Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 
like it. 
He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 
please. 

Képesség 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 
I am unable to ride a 
horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have 
to...? Is it a must? For sure? 
 

People must sleep 
sometimes. 

Lehetőség It may rain.   
She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 
station? 

Don’t worry, I will. 
I promise to be there at 
five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 
Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out 
tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 
Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 
 

Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 
Egymást követő 
események leírása 

What happened? 
 

First she finished lunch, 
then she phoned her friend 
and finally they all met at 
the cinema. 

Bizonyosság, 
bizonytalanság 

Do you think they will come? 
 
How old do you think she is? 

They will probably come. 
They might come, or they 
might not come. 
She can’t be very old. She 
must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 
Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 
Meghívás és arra 
reagálás 

Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 
Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  
Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés,  
magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Am I making myself clear? 
Sorry, what does that 
mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 
spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 
beszédre 

Could you speak a little 
more slowly, please? 
Sorry, that was a bit too 
fast. 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, 
történés, létezés 
kifejezése 

   

 Jelen idejűség Present Simple  
 

When do you get up? I don’t 
drink milk. 

  Present Continuous 
 

Why is she crying? I’m not 
listening. I’m leaving. 
 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 

 Múlt idejűség Past Simple 
 

And then she kissed me. Why 
didn’t you come yesterday? 
 

 Jövőidejűség Going to  
 

What are you going to do on 
Saturday? 
 

  Future with Will When will you be fourteen? 
 

Birtoklás 
kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 
school. 
 

  Have with will At the age of 25 I will have a 
car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 
dog  

  Genitive ’s 
 

Kate’s brother 
Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 
Térbeli 
viszonyok 

Irányok, 
helymeghatározá
s  

Prepositions, 
Prepositional 
Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on the 
right, in, on, under, opposite, 
next to, between, … 

Időbeli 
viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 
 

Always, often, sometimes, 
never, once/twice a week, every 
day. 

 Időpont When? 
What time? 
What’s the time? 
 

Now, 
Yesterday, last week, two years 
ago,  
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 o’clock, 
on Monday 
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 
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 Időtartam How long? (Past 
simple) 

How long were you in Spain? 
For one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has 
not finished yet.  
She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 
viszonyok 

 Singulars and plurals 
Regular and irregular 
plurals 

Boys, girls, 
Children, people, men, women 
… 

  Cardinal numbers 1-
100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 
  Countable nouns 

 
Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little money. 
A cup of tea, a piece of 
chocolate 

   all, both, none, neither, every, 
each 
There were 3 apples on the 
plate. Each tasted good. 

Minőségi 
viszonyok 

Hasonlítás 
 
 
 
 
 
 

Comparative and 
superlative of short 
adjectives 
 
 
Irregular comparative 
and superlative forms 
of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 
is the prettiest girl.  
She is the most intelligent of 
all. 
I’m as tall as you.  
Good/bad (better, worse) 
What’s it like? What colour is 
it?  
What does it 
look/sound/taste/feel like? 

Modalitás Képesség 
Engedélykérés 

Can (ability) 
Can/could/may 
expressing permission 

I can swim. 
Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 
 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 
 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 
Logikai 
viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 
Szövegösszetartó 
eszközök 

 Articles 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun  
Any +singular noun 
Nominative and 
Accusative of personal 
pronouns 

A, an, the 
There are some pencils in the 
bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
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Demonstrative 
pronouns 
 
Indefinite pronouns 

I, he, they… 
Me, him, them… 
 
This, that, these, those 
 
Somebody, anybody, nobody, 
everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 
present reporting verb  

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás: 
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 
konkrét információt. 
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 
beszélgetésekben. 
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 
történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 
környezetéről. 
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 
egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 
témákról. 

 
A továbbhaladás feltételei 
 
A fejlesztés elvárt eredményeinek minimum szinten való teljesítése. 
 
Beszédértési készség: 

- A tanuló megfelelő ismeretek birtokában (kontextus, színhely, kulcsszavak, szereplők) 
értse meg a tudásszintjének megfelelő hanganyagot. 

- Képes legyen a hallott szövegből a fontos, de meg nem értett kifejezéseket kiszűrni és 
azok jelentését a már ismert szavak segítségével kitalálni. 

-  
Beszédkészség(+nyelvhelyesség): 
- A tanuló tudjon kezdeményezni és fenntartani rövid beszélgetést ismert mindennapi 

témáról. 
- Tudjon az okok iránt érdeklődni, a ‘miért’ kérdésre egyszerű választ adni. 
- Képes legyen valós vagy képzelt beszédhelyzetet szerepjátékként előadni. 
- Tudjon az általa ismert témakörökhöz kapcsolódó képekről összefüggően. röviden 

beszélni. 
- Tudja az órán tanult témaköröket saját életére, körülményeire vonatkoztatni és magáról 

beszélni. 
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Olvasásértési készség: 
- A tanuló igyekezzen egyes ismeretlen szövegelemek jelentését a szövegkörnyezetből 

kitalálni. 
- Tudjon rövid ismeretlen szöveget önállóan, esetleg házi olvasmányként feldolgozni. 

Fejleszteni kell az extenzív olvasás készségét is. 
- Ismerkedjen meg az autentikus szövegek felépítésével és használatuk által nyerjen 

betekintést az angolszász kultúrába. 
- Tudjon felolvasni, megközelítőleg helyes intonációval és kiejtéssel, egyszerűbb 

szövegeket. 
-  
Írásbeli készség (+nyelvhelyesség): 
- A tanuló tudja egyszerű mondatait logikai kapcsolatok útján egybefűzni. 
- Tudjon embereket, eseményeket és jelenségeket írásban jellemezni 
- Tudjon egyszerű fogalmazást írni mindennapi életével kapcsolatos eseményekről és az őt 

érdeklő jelenségekről. Ismerje meg a fogalmazás egyszerűbb szerkezetét (bevezetés, fő 
gondolat, befejezés). 

 
Ellenőrzés, értékelés 
  
Négy plusz egy (=nyelvhelyesség) készséget ellenőrzünk, értékelünk. 
A számonkérésnél fontos szempont, hogy a tanuló felismerje, nem a nyelvről, annak 
grammatikai, lexikai, szemantika rendszeréről tanul, hanem magát a nyelvet tanulja. Ennek 
megvalósítása érdekében kerüljük a szövegkörnyezetből kiragadott, csupán a nyelvtani, ill. 
lexikai tudást mérő dolgozatokat. Helyettük olyan kommunikatív feladatokat kapnak, 
amelyek jelzik, a tanulók nyelvhasználati képességét. Értse meg az óravezetés kifejezéseit. 
Tudjon reagálni a témákhoz illő kérdésekre néhány szavas mondatokban. Legyen képes 
egyszerű kérdéseket feltenni, azokra válaszolni. A mindennapi élet rövid/hosszabb 
párbeszédeit tudja párban, vagy csoportban előadni. Tudja az ismert szavakból álló 
szövegeket helyesen olvasni. Értse meg a szókincsének megfelelő angol szövegeket, arra 
tudjon reagálni. 
Jeles osztályzatot az a tanuló kap, aki a helyi tanterv követelményeit alkalmazási szinten 
tudja.  
Elégséges az, aki a továbbhaladáshoz szükséges kritériumoknak megfelel. 
A félévi és az év végi érdemjegyek megállapításának szempontjai: 

- az évközi osztályzatok alapján, melyben figyelünk arra, hogy a szóbeli és írásbeli 
munkához kapcsolódó jegyek arányban legyenek. 

- A tanév folyamán az értékelés folyamatos, a  nyelvi kompetenciákat értékeljük. 
-  A nagy dolgozatok száma 4. 
-  Az osztályozásnál figyelembe vesszük a gyerek egyéni képességeit, fejlődését. 

 
Írásbeli feladatok 

-  szódolgozat, nyelvtani teszt 
- szövegértési feladatok : válaszadás kérdésekre; mondatrészek párosítása. 
-  képeslap/levél írás; 
-  fogalmazás 
- hallgatott szöveg megértése: igaz/hamis állítás, válaszadás, kiegészítés 
- képleírás 
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Szóbeli készség: 
- értékelési szempont   
- a kommunikatív érték, a szókincs gazdagsága, beszédtempó, nyelvhelyesség, kiejtés. 
- szituációs játékok előadása   
- adott párbeszédek megtanulása, ezek továbbfejlesztése a kreativitás függvényében. 

 
Olvasás: 

- ismert szövegek helyes kiejtése, hangsúlyozás, folyamatosság. 
 

Hallás utáni megértés: 
- fontos részinformációk, információk kiszűrése. 
- a hallott szöveg rekonstruálása részben vagy teljesen. Elmetérkép használata. 

 
Nyelvhelyesség: 

- a tanult szerkezeteket helyesen használja vagy sem. 
- szókincs elegendő-e az alapvető kommunikációhoz. 

 
Taneszköz, tankönyv: 
 
A helyi tanterv bevezető, általános részében leírt elvek szerint évente határozzák meg a 
munkaközösségek. 
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IV. 
 
 
 

Mellékletek 
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IV.1 
Nyomtatvány a hitelesített olasz bizonyitványhoz 

 
 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 
Alunno/a ________________________________( numero di matricola ministeriale:______________) 

Nome dell'Istituzione scolastica:  

 

(OM: 034803) 

classe____             sezione____ 

anno scolastico  _______ / _______ 

 

Materia 
Numero di 

lezioni 
annuali 

Voto Note 

Condotta _________  L’ alunno/a  ha studiato in 
lingua italiana  le seguenti 
materie: 
Lingua italiana e cultura, 
Scienze, 
Arte e immagine, 
Tecnologia,civiltá e 
costume. 

Impegno nel lavoro scolastico _________  
Lingua ungherese    
Letteratura ungherese   
Lingua italiana e cultura   
Matematica   
Scienze   
Educazione musicale   
Arte e immagine   
Tecnologia,civiltá e costume   
Educazione fisica e sport   
Etica   
   
   
   
Ore di assenza: totale _________ giustificate _________ non giustificate ________ 
Attestato: l’alunno/a ha frequentato la classe …… e ……………………… ……………… …… 
……………………………… 
 
 
Budapest, li ………………….. 
 
 
 
_______________________________ timbro ____________________________ 
  Il direttore didattico   Capoclasse 
 
Risultato dell’esame di riparazione: _______________________________________ 
 
 
________________________________  timbro    ___________________________ 
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci          Il direttore didattico 

Numero di matricola: 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 
Alunno/a ____________________________( numero di matricola ministeriale:____________________) 

Nome dell'Istituzione scolastica:  

 

(OM: 034803) 

classe____             sezione____ 

anno scolastico  _______ / _______ 

 

Materia 
Numero di 

lezioni 
annuali 

Voto Note 

Condotta _________  L’ alunno/a  ha studiato in 
lingua italiana  le seguenti 
materie: 
Lingua italiana e cultura, 
Civiltá, 
Arte e immagine, 
Tecnologia,civiltá e 
costume. 
 

Impegno nel lavoro scolastico _________  
Lingua ungherese   
Letteratura ungherese   
Storia   
Lingua e cultura italiana    
Lingua inglese   
Matematica   
Scienze   
Fisica   
Biologia   
Chimica   
Geografia   
Educazione musicale   
Arte e immagine   
Tecnologia,civiltá e costume   
Educazione fisica e sport   
Etica   
Civiltá   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ore di assenza: totale _________ giustificate _________ non giustificate ________ 

Attestato: l’alunno/a ha frequentato la classe …… e ……………………… ……………… …… 
……………………………… 
 
Budapest, li …………………..… 
 
 
_______________________________ timbro ____________________________ 
  Il direttore didattico   Capoclasse 

Risultato dell’esame di riparazione: _______________________________________ 
 
 
 
________________________________  timbro    ___________________________ 
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci          Il direttore didattico 

 

Numero di matricola: 




