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I. tanórán kívüli tevékenységek programtervei 

 

Sportköri foglalkozások alsó tagozaton 

Kölyökatlétika 
 

Korosztály:1-4.osztály 

 

Cél:  

 a mozgásformák megszerettetése 

 a mozgás élményszerűvé tétele 

 koordinációs képesség 

 tájékozódó-képesség 

 állóképesség fejlesztése 

 

Feladat: A járásokhoz, futásokhoz, szökdelésekhez, hajításokhoz szükséges koordinációs 

képességek, az állóképesség és térbeli tájékozódó képesség játékos formában történő 

élményközpontú feldolgozása  

Fejlesztett képességek: koordinációs képességek, koncentráció, térbeli tájékozódó képesség, 

helyzetváltoztató és megfigyelési képesség, bátorság, állóképességek, szabályismeret, 

alkalmazkodó képességek, csapatszellem 

 

Téma Eszközök 

Koordinációs létra és 

keresztszökdelés/szöcske/ 10 óra 

koordinációs létra, keresztszökdelős tábla, 

teremben felfestett vonalak, ugróiskolai 

táblák rajzolva,pad, 

zsámoly,karika,babzsák,jelzőbója, ugrókötél 

Forma 1 és célba dobás /halacska/ 10 óra A Forma 1-es pálya eszközei, „halacska” 

különböző méretű labdák, babzsákok 

Szivacsgerely, medicinlabda, béka 6 óra szivacsgerely, medicinlabdák különböző 

méretben, ugrókötelek 

 Állóképességi futás és gátváltó  6 óra tornaterem, sportpálya,bármely füves 

terület,különböző magasságú szivacsgátak 

Játékos kölyökatlétika versenyek 5 óra A kölyökatlétika csomag összes eszköze 

 

Mind a verseny, mind a foglalkoztatási rendszerhez rendelkezni kell a KA egységcsomaggal. 

A csomagban lévő 27 féle, összesen 223 db színes, könnyű, műanyag eszköz felhasználásával 

és alkalmazásának szabadon történő variálásával az alapvető fizikai képességek játékos 

módon, észrevétlenül fejleszthetőek. 

 

Melléklet: A Kölyökatlétika elméleti képzésanyaga 

  



2. évfolyam képzési anyaga 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A természetes mozgásformák sokoldalú alkalmazása az 

atlétikai jellegű mozgások végrehajtása során. A 

Kölyökatlétika mozgásanyagának gyakorlása során az 

ügyesség, koordinációs képesség fejlesztése; a mozdulat- és 

reakciógyorsaság, az aerob képességek és a törzs- és ízületi 

stabilizáció fejlesztése. 

A gyakorlási folyamat során az önértékelés fejlesztése, a 

gyakorlás fontosságának, hatásának tudatosítása az ügyesség 

és a koordináció fejlődésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái:/10óra/ 

Egyenletes vagy változó sebességgel, különböző irányokba, 

mozgásútvonalon, különböző lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, 

szabadon és akadályok felett (természetes és kényszerítő 

körülmények között). 

 

Ugrások és szökdelések mozgásformái:/10óra/ 

Egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, 

mozgásútvonalon páros és egy lábon, különböző síkokban, kis 

ismétlésszámokkal. 

 

Dobások mozgásformái:/10óra/ 

Lökő-, hajító- és vetőgyakorlatok: döntően célba dobással, 

vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó irányokba, 

különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel. 

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és/vagy a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében/6óra/ 

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és 

dobások akadálypályákon, kontrollált csapatversenyek formájában. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia befektetés tudatosságának összetevői, a rajthoz 

kapcsolódó vezényszavak, a dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi 

szabályok, idő- és távolságmérés, a tanult mozgások ismerete. A 

kitartás pozitív értékként való elfogadása. 

Matematika: mérés, 

mérhető 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, 

elrugaszkodás, repülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, 

karlendítés, sprint (vágta), légzésszabályozás. 

 



3-4. évfolyam képzési anyaga 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete. 

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő 

fenntartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban. 

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontosságú 

végrehajtása. Idő- és tempóérzékelésen alapuló tartós futások 

gyakorlása. A mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob képességek és 

a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai jellegű 

alapmozgások tanulása iránti motiváció erősítése a mozgások 

pontosságra törekvő, változatos gyakorlásával. 

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem 

összpontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái:/10 óra/ 

Egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán; 

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; guggoló rajt. 

 

Ugrások és szökdelések ugrásformái:/10 óra/ 

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

magasság változtatásával, páros és egy lábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugró sávból guggoló technikával; 

magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex futó- és 

ugróiskolai gyakorlatvariációk. 

 

Dobások mozgásformái:/10 óra/ 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások 

előkészítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében:/6óra/ 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, 

feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult 

mozgások vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Matematika: 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Vizuális 

kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása. 



eszközök elnevezései. 

A kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében. 

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, 

dobóritmus, sarok-talp gördülés. 

 

  



Sport-labdarúgás 

Korosztály:1-2. osztály 

 

Cél: Egészséges életmódra nevelés, a mozgás igényként való megszerettetése, sporttehetségek 

felderítése, képzése, sportutánpótlás nevelése. 

 

Feladat: a labdarúgás megszerettetése játékos formában 

 

Fejlesztett képességek: mozgáskoordináció fejlesztése, állóképesség, erőállóképesség, 

labdaügyesség, téri tájékozódó képesség, reakcióképesség, gyorsasági koordináció, 

mozdulatgyorsaság, megfigyelő képesség, szabálytudat, empátia 

 

Eszközök: Gumilabda, bója, jelzőtrikó, mozgáskoordináció fejlesztő létra, kapu, zsámoly, 

karika 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése. 

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati 

formák kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása. 

A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, 

gurítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; 

távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. 

Alsó, felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. 

Gurítások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 

 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdarúgást előkészítő játékok: 

- fogójátékok: érintőfogó, fejelő fogó 

- kidobó játékok 

labdás ügyességi játékok: bálnavadász, Nílusi krokodil 

Ügyesség fejlesztése: 

-általános fejlesztő gyakorlatok: 

 -gimnasztika 

 - labdás játékok 

- futás: 

- egyenesen  

-irányváltoztatással, 

-  megindulás-megállás 

Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködésünk, 

mozgások, 

tájékozódási 

alapismeretek. 



 

Gyorsaság fejlesztése: 

-alapgyorsaság 

 -rövid sprintek 

 -futás stílusának javítása 

 Technikai képzés: COERVER MÓDSZER 

Előkészítő kor 

-Fő rugás fajták: 

 -belső  

 -külső 

 -teljescsűd 

-Egyszerű átvételek: 

 -belső 

 - külső  

 

-Labdavezetés: 

 -egyenes vonalban 

 -irányváltoztatással 

 -egyszerű cselek: 

  - belső, külső 

Batistuta 

  - Rivelinó 

  -Romarió 

  -Ronaldo 

  -Rob. Carlos 

  -Raul  

-Lövőgyarkolat: 

  -labdavezetésből 

  -passzolás 

Játék: 

4-4 ellen ( rombusz) 5-5 ellen 

-Játékszabályok ismerete. 

 

 

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással 

testrészek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és 

mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; 

ritmustartással és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a 

vizuális kontroll csökkentésével; labdavezetés közben megállás, 

elindulás. 

 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és/vagy hosszú nyelű 

ütővel különböző célfelületekre, távolságokra, magasságokra, 

irányokba; háló (zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben; 

párban és csoportokban; helyben és haladással. 

 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 



Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték-előkészítő kis 

játékok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi 

gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, 

pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív 

eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete. 

Az egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási 

szempontjai. 

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat 

relációjában. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, 

ütés, sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, 

terelés, pattintás, labdaív, alsódobás, felsődobás, 

mellsődobás. 

 

Korosztály:3-4. osztály 

 

Cél: Egészséges életmódra nevelés, a mozgás igényként való megszerettetése, sporttehetségek 

felderítése, képzése, sportutánpótlás nevelése. 

 

Feladat: a labdarúgás megszerettetése játékos formában 

 

Fejlesztett képességek: mozgáskoordináció fejlesztése, állóképesség, erőállóképesség, 

labdaügyesség, téri tájékozódó képesség, reakcióképesség, gyorsasági koordináció, 

mozdulatgyorsaság, megfigyelő képesség, szabálytudat, empátia 

 

Eszközök: Labda, bója, jelzőtrikó, mozgáskoordináció fejlesztő létra, kapu, zsámoly, karika 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 
Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. 

A manipulatív alapmozgások vezető műveletei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése 

során a magabiztosság erősítése. 

Bátor, sikerorientált tanulás igényének megalapozása, ezzel 

hozzájárulás a szabadidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi 

életben való használatához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség 

szerint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból. 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 



Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, 

felső, mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, 

irányba és távolságra haladó mozgás közben. Gurítások, dobások és 

elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. 

Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és 

hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben. 

 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Ügyesség fejlesztése: 

-általános fejlesztő gyakorlatok: 

 -gimnasztika 

 - labdás játékok 

 - ügyességi versenyek  

 - talajtorna elemek 

- futás: 

- egyenesen  

-irányváltoztatással, 

-  megindulás-megállás 

Gyorsaság fejlesztése: 

-alapgyorsaság 

 -rövid sprintek 

 -futás stílusának javítása 

 - egyszerű technikai elemek gyors végrehajtása 

Technikai képzés: COURVER MÓDSZER 

Előkészítő kor 

-Fő rugás fajták: 

 -belső  

 -külső 

 -teljes csűd 

 - belső csűd 

 - földről felpattanó labda rúgása 

-Egyszerű átvételek: 

 -belső 

 - külső 

 - mellel 

 - combbal 

 - egy testcsellel 

 - teljes csűddel  

-Labdavezetés: 

 -egyenes vonalban 

 -irányváltoztatással 

 - irányváltoztatás testcsel után 

 -egyszerű cselek: 

  - belső, külső, Batistuta 

  - Rivelinó 

   -Romarió 

   -Ronaldo 

                         -Roberto Carlos 

   -Raul 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 



                        -  Beckham 

   -Elber 

  - Figo 

 

-alapszerelés 

-bedobás állásból 

- megelőző szerelés 

-Lövőgyarkolat: 

  -labdavezetésből 

  -passzolás után 

  - cselezés után 

  - ívelt labdák rúgása 

  - a földről felpattanó labda rúgása 

 

Gyakorlati taktikai képzés: 

- egyszerű közeli átadások, labdanélküli mozgás kis 

területen,technikai-taktikai   gyakorlatokkal 

- 1:1,2:1,2:2, 

3:1,3:2,3:3,4:2,4:3,4:4,5:2,5:3,5:4,5:5,6:2,6:3,6:4,6:5,6:6 

 elleni kisjátékok kis területen 

-kényszerítő játék 

 

Játék: 

 5 -5, 6-6 ellen  

-Játékszabályok ismerete. 

 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, 

sebességgel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; 

labdadobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és 

csoportban; csoportos labdavezetéses feladatok. 

 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív 

mozgásokat alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, 

növekvő sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, 

páros és csoportos versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat. 

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal 

összefüggésben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, 

lábfej, dekázás, droprúgás. 
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Szivacskézilabda 

 

A kézilabda egy test-test elleni, tiszta, egészséges csapatjáték. Fejleszti a 

szocializációt, az egymásra figyelést, küzdőképességet, a kooperációt, az egészséges 

versengés. A szivacskézilabdával kellő labdakészség megszerzése után, nagyobb hangsúly 

kerülhet a kézilabda megalapozására, a szabályok, a kapura dobások elsajátítására. A 

szivacskézilabda játékossága, megszeretteti a kézilabdát és megfelelő motoros képesség 

fejlesztő hatást vált ki. A szivacskézilabdázás a gyermekek első, versenyélményt is nyújtó 

találkozása a labdával. A játék rugalmasan hasonlítson a kézilabdázáshoz. Két alapvető 

szempontot azonban mindenképpen érvényesíteni kell: az igazságosságot és a fegyelemre, 

rendre nevelést. A technika, a taktika és a játékszabályok ismeretében csak a játékos és a 

labda, valamint az ellenféllel való kapcsolatok lényegesek, minden más elhanyagolható 

kérdés. A labda könnyen kézbe, marokba fogható, így lényegében minden technikai elem 

elsajátítására alkalmas. 

 

                                             Szivacskézilabda 1-2.évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Labdás jellegű feladatmegoldásokban Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egy labdajáték elsajátításának kezdeti fázisában 

elképzelhetetlen, hogy egy gyermeknek a felnőttek játékát 

tanítsuk. Ezt figyelembe véve alapvető, hogy a játékot a 

gyermekek speciális fizikai és viselkedésbeli szintjéhez 

idomítsuk. A pálya, a kapu és a labda méretének egyszerű 

csökkentése azonban nem elégséges. Sokkal fontosabb, hogy 

a gyermekeket képességeik és tapasztalataik szerint 

csoportokba osszuk, így lehetővé téve a barátságok 

kialakulását, és a játék élvezetét.  

A gyermekek kézilabdája alapjaiban különbözik a felnőttek 

játékától. A kézilabda elsajátításának bevezető szakaszában a 

gyermekeknek a lehető legjobb szinten kell elsajátítania 

azokat a képességeket, amelyek képessé teszik a felnőtt 

kézilabda elsajátítására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 a labda, mint játszótárs, ismerkedés a labdával  

 előkészítő játékok: szivacslabda  

 labdás tapasztalatok  

 mozgáskoordináció  

 a gyermeknek a játékot élvezetes tapasztalatokon és 

felfedezéseken keresztül kell elsajátítania  

 a mozgás alapvető fontosságú, és mindenek előtt szükséges a 

fizikai és pszichikai fejlődéshez  

Testnevelés és sport: 

motoros 

képességfejlesztés, 

mozgástanulás 

Matematika: mérés, 

mérhető 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 
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 alapvető fontosságú a ritmusérzék a koordináció fejlesztése  

 a középpontban az egyensúly és reakciók fejlesztése áll  

 rövid és egyszerű mozgás sorozatok: az ügyesség fejlesztő 

gyakorlatok gyorsan és egyszerűen elsajátíthatók  

 az óriási mozgásigény fejleszti az alapvető motoros 

képességeket: például a gyaloglást, futást, ugrást és dobást  

 alapszintű  motoros képességek  

 labdás játékok és feladatok 

 labdafelvétel, gurítás, átadás  

 fogójátékok  

 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 élményszerzés  

 motiválás és türelem  

 a csapatszellem megteremtése  

 a sikerélmény megszerzése 

 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, elugrás, felugrás, leugrás, 

karlendítés, labdafogás, labdaátadás, csapatjáték, egykezes felső 

átadás, szivacskézilabda 

A fejlesztés várt 

eredményei  

 

Elsajátított mozgáselemek automatizálódjanak. Gurítások, 

labdavezetés, kapura lövés végrehajtása. Játékszabályok 

rögzülése.  
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2. Felső tagozat sportköri foglalkozásai 

 

Kézilabda 
 

Az ember mozgásiránti igénye örök. Már egészen pici gyermekkorban előjön a spontán játék 

a futás, dobás. A család szerepe ekkor még elsődleges. Később, közösségbe kerülve már 

bizonyos szabályok megismerésével mozognak a gyerekek, de prioritást élvez a játékosság, az 

örömsport. Az általános iskola 5. osztályába lépve megindul, az életkori sajátosságokat 

figyelembe vevő készség, képességfejlesztés. Az alapokat az 1.-4.. évfolyamon megvalósuló 

céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Ekkor még elsődleges célunk a sport tömegesítése. 

Fontos, hogy minél több gyermek szeresse meg a mozgást, az együttjátszás örömét, melyre a 

kézilabda remek lehetőséget nyújt.  A helyi tantervünk kidolgozásánál maximálisan 

figyelembe vettük tanulóink helyzetét, azt, hogy milyen kultúrából jöttek milyen a tanuláshoz 

való viszonyuk, mi jellemzi a személyiségüket, mik a testi, szellemi adottságaik, különös 

tekintettel a kézilabda utánpótlás nevelésében. A sport, ezen belül kiemelten a kézilabda 

mindenre megoldást jelent. A kézilabda szabályok megismerése, betartása, óriási 

koncentrációt igényel. Figyelni kell önmagukra és társaikra. Belátják, hogy a szabályok az 

egyén és a közösség érdekeit egyaránt szolgálják. Így élvezhető a kézilabda játék, a játék és a 

versenyszabályok tisztelete biztosítja az egyenlő feltételeket. A fair play fogalmának 

megismerése, a kézilabda mérkőzéseken, az igazságosság elvének elfogadása és annak 

gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a szorgalmas munkavégzés és mások 

teljesítményének elismerése, felelősségvállalás csapattársainkért. Mindezek magában 

foglalják a kézilabda edzések minden mozzanatában, az erkölcsi tulajdonságok fejlesztését is. 

Az erőszakmentesség, az agresszió elvetése fontos feladat iskolánkban. Tanulóinkat arra 

neveljük, hogy problémáikat demokratikus úton oldják meg. Igazuk bizonyításához, sem 

fizikai, sem verbális agressziót nem használhatnak, sem a kézilabda mérkőzések alatt, sem 

pedig utána. A testi és a lelki egészség egybeforrnak. Az aktívan kézilabdázó gyermekek 

mentálisan is erősek, kiegyensúlyozottabbak. Kevésbé fogékonyak az őket érő külső negatív 

hatásokra. Mentesek minden káros szenvedélytől, egészségesen élnek. Iskolánkban nagy 

hagyományai vannak a nemzeti öntudatra nevelésnek is. Megismertetjük országunk 

sportéletének kézilabdás sikereit, és kiemelkedő sportembereit. Mindez motiválja őket, hogy 

hasonló eredményeket érjenek el. Így válhat iskolánk nagy múltú kézilabda utánpótlás 

nevelése biztos alappá, az egyre nagyobb sikerek eléréséhez, a kézilabda sportágon belül. 

 

5.-6. évfolyam 

 

Tematikai egység- 

  Fejlesztési cél 

Sportjátékok- Kézilabda 

Elmélet I.-II. 

Órakeret 

    76 óra 

Előzetes tudás A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli 

motoros és kognitív képességek. 

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben. 

 

 

A tematikai egység 

Nevelési-fejlesztési céljai 

 

 A kézilabda alapjainak elsajátítása, tornaterem rendjének 

megismerése. 

 A lelki és akarati tulajdonságok fejlesztése, helyes 

önismeret kialakításának megalapozása. 

 Önállóságra, kreatív gondolkodásra nevelés. 

 A közösségi érzés erősítése. 

 A kitartás, a teher-bíróképesség, a fizikai igénybevétel 
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és a fegyelmezett viselkedés elsajátítatássá. 

 A kézilabda, mint versenyszerű sportágválasztás 

elősegítése. 

                                 Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási 

pontok: 

 

 Balesetvédelmi ismeretek megszerzése. 

 A kézilabdára, mint csapatsportra, vonatkozó etikai ismeretek 

elsajátítása. 

 A kézilabdapálya méreteinek, vonalainak, felfestéseinek 

megismerése. 

 A különböző labdatípusok és labdaméretek bemutatása. 

 A kézilabda szakkifejezéseinek megfelelő szintű tudatosítása 

 Az alapvető ismeretek és szabályok elsajátítása. 

 A labda, mint sporteszköz használata, az állandóan változó   

körülmények felismerése, a helyzet megoldása önálló 

gondolkodással. 

 A versenyhelyzetek fegyelmezett viselkedésformájának 

kialakítása. 

 A labda használatához szükséges alapvető fizikai és biológiai 

összefüggések felismerése, megértése és gyakorlatban való 

alkalmazása. 

Testnevelés és 

sport: motoros 

készségfejlesztés, 

mozgástanulás. 

 

 

Matematika: 

logika, térbeli 

alakzatok, 

tájékozódás. 

 

 

Vizuális kultúra: 

tárgy és 

környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

 

Természetismeret: 

Mechanikai 

törvényszerűségek, 

az emberi 

szervezet 

működése, energia 

nyerési 

folyamatok. 

 

 

Technika, életvitel, 

gyakorlat: kapott 

és választott 

feladatok 

elvállalása, 

hatékony 

munkavégzés. 

Egészséges és 

környezettudatos 

életmód, 

rendszeres 

testmozgás 

szerepe. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Biztonság. Labdatípusok. Versengések. 
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Tematikai egység- 

  Fejlesztési cél 

Sportjátékok- Kézilabda 

Gyakorlat I.-II. 

Órakeret 

    76 óra 

Előzetes tudás Mozgáskoordináció, irányérzék, dobóerő, együttműködő 

készség 

 

 

 

A tematikai egység 

Nevelési-fejlesztési céljai 

 

 Biztos labdafogás elsajátítása 

 Koordinációs készség elsajátítása. 

 Szükséges általános és speciális fizikai képességek 

fejlesztése. 

 A kézilabda pályán a megfelelő viselkedés elsajátítása. 

 Az alkalmazkodóképesség, a káros hatásokkal szembeni 

ellenálló képesség javítása. 

 Prevenció a testtartási hibák és deformitások 

elkerülésére – vázizomzat erősítésével. 

 Környezettudatos magatartás kialakítása és gyakorlása. 

                                 Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

 A labda kezeléséhez szükséges általános és speciális fizikai 

képességek megszerzése. 

 Rendszeres képességfejlesztő gyakorlati foglalkozások, a 

kondicionális képességek magas szintre emelése. 

 Az edzéseken végzett sportmozgások révén az egészséges 

életmód iránti igény felkeltése. 

 A labda fogásához, irányításához, a mozgás koordinálásához 

szükséges motorikus képességek- egyensúly, koordináció, 

mozgásérzékelés kialakulása. 

 A labdavezetéshez szükséges egyensúlyi helyzetek fenntartása, 

gyakorlása. 

 A labda vezetéséhez szükséges aktív izomerő, korosztályos 

szinthez képest történő megalapozása, a saját testérzék 

fejlesztése. 

 A kézilabda sport viselkedési, etikai normáinak gyakorlása, 

különös tekintettel az egymásért való felelősségvállalása, az 

egymás iránti tiszteletre. 

 A kézilabda szakkifejezéseinek gyakorlása. 

Testnevelés és 

sport: motoros 

készségfejlesztés. 

A labdára 

vonatkozó 

térbeli, időbeli és 

dinamikai 

viszonyok 

szerepe. 

 

Technika, 

életvitel, 

gyakorlat: kapott 

és választott 

feladatok 

elvállalása, 

hatékony 

munkavégzés. 

Egészséges és 

környezettudatos 

életmód, 

rendszeres 

testmozgás 

szerepe. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Labdavezetés, helyes testtartás, egészséges életmód, önismeret. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén. 

Biztos labdavezetés. Alapvető szabályok, szaknyelvének 

ismerete. A kézilabda sport viselkedési , etikai normáinak 

betartása. A sportághoz szükséges általános és speciális fizikai 

képességek korosztályos szinten. 

 

7.-8. évfolyam 

 

Tematikai egység- 

  Fejlesztési cél 

Sportjátékok- Kézilabda 

Elmélet I.-II. 

Órakeret 

    76 óra 

Előzetes tudás Az előző évfolyamokban tanult ismeretek, tevékenységek. 

 

 

A tematikai egység 

Nevelési-fejlesztési céljai 

 

 Az 5.-6. osztály tananyagának, a balesetvédelmi és 

elméleti ismereteknek részletesebb, korosztályi 

tudásszintnek megfelelő elmélyítése. 

 A kézilabda sportra vonatkozó etikai viselkedési 

ismeretek készség szintre emelése. 

                                 Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási 

pontok: 

 

 Az előző osztályok tananyagának elmélyítése. 

 A természetes és szélsőséges helyzetekben való kontrollált, a 

korosztályos átlagnak megfelelő viselkedési mód kialakítása. 

  A versenyzői viselkedés jellemzőinek ismerete és betartás: fair-

play, tisztelni és jobbnak lenni az ellenfélnél. 

 A verseny stratégiai, taktikai elemeinek készség szintű 

megismerése. 

 A kézilabda sportág viselkedési, etikai normáinak gyakorlása, 

különös tekintettel az egymásért való felelősségvállalásra, az 

egymás iránti tiszteletre. 

 

Erkölcstan: 

Versengéssel 

kapcsolatos 

szabályok, 

etikai normák 

fegyelmezett 

betartása, 

elsajátítása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Fizikai erő, elvárható viselkedésforma, fair-play, versenytaktika 

Tematikai egység- 

  Fejlesztési cél 

Sportjátékok- Kézilabda 

Gyakorlat I.-II. 

Órakeret 

    76 óra 

Előzetes tudás A labdás koordináció készség szintű tudása. Az idő a pontosság, 

a feladat bonyolultságának és a mozgásnak az összehangoltsága. 
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A tematikai egység 

Nevelési-fejlesztési céljai 

 

 A kézilabdázáshoz szükséges általános és speciális 

fizikai képességek korosztályos szintnek megfelelő 

szintnek megfelelő fejlesztése, a szabályok és a 

versenyszabályok korosztályos szintnek megfelelő 

elsajátítása. 

 Labdakezelési készség növelése. 

 Az egészséges életmód-magatartás erősítése. 

                                 Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

 A labda fogása, vezetése nehezített feltételek között is: 

kétkezes felső, mellső, pattintott, felső átadás, helyben-

kilépéssel. 

 Labdaátvételek és átadások: különböző irányból érkező 

labdaátvétele, átadások mozgás közben, különböző irányban és 

távolságra, különleges labdaátadási formák. 

 A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésével 

hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozottságához. 

 Rutinszerű, precíz felkészülés az edzésekre és a versenyekre. 

 Részvétel a házi versenyeken, a verseny stratégiai és taktikai 

elemeinek gyakorlásával. 

 Részvétel a városi bajnokságokon, az utánpótlás nevelés 

elősegítése. 

 

 

Testnevelés és 

sport: motoros és 

egyensúlyi 

készségfejlesztés. 

Egyénileg, 

párban és 

csoportban 

végezhető 

sportágak 

technikai, 

taktikai elemei. 

 

 

Technika, 

életvitel, 

gyakorlat: kapott 

és választott 

feladatok 

elvállalása, 

szerepe, 

kötelességtudó 

munkavégzés. 

Egészséges és 

környezettudatos 

életmód 

rendszeres 

testmozgás 

szerepe. 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Kondíció, koordináció, bonyolult feladatmegoldás, 

versenyszituáció 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén. 

A kézilabda szabályainak és versenyszabályainak korosztályos 

szintnek megfelelő tudása. 

Az edzettség szintjének növelése, a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. 
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KOSÁRLABDA 
5–8. évfolyam 

 

Az általános iskola 5–8. évfolyama részére választható sportfoglalkozás, ahol rendszeres 

keretek között a gyerekek megtanulják a kosárlabda technikai és taktikai elemeit. 

A kosárlabda elősegíti a fiatalok fizikai, értelmi és szocializációs nevelését és 

hozzájárul a csapatban játszáshoz való alkalmazkodó képességeik kialakításához. 

Tökéletesedik a tanulók mozgáskészsége, fejlődik fizikai erőnléte. A játékszabályok betartása 

fejleszti az általános szabálykövetést és a törvények betartásának tiszteletét. A kosárlabda, 

mint csapatsport, alkalmas arra, hogy eszközként használjuk fel a fiatalok sokoldalú 

képzésére, egyéniségük mai kornak megfelelő kialakítására. 

A sport taktikai helyzeteinek felismerése és ezen helyzetekre adandó legjobb 

megoldások kiválasztása fejleszti a tanulók önálló kreatív gondolkodását és fegyelmezett, 

tudatos viselkedését. A csapatjellegből adódóan fejleszti a közösségi érzést, a sikerekben való 

osztozást és a közösség iránti felelősségérzetet. A játékban felmerülő helyzetek felismerése és 

kihasználása fejleszti a gyors gondolkodást, helyzetfelismerést, az ötletességet, ezáltal 

hozzájárul a testi és szellemi fejlődéshez. 

A kosárlabda megszerettetése egy életre mintát adhat a fiataloknak az egészséges, 

aktív életmódra. A sportági alapok elsajátításán túl a fiatalok bekapcsolódhatnak az iskolai 

versenysportba. 

5–6. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kosárlabda elméleti és gyakorlati alapjainak 

elsajátítása 

 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás Labdafogás, dobás, gurítás, elkapás képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kosárlabda foglalkozás órai rendjének megismerése, kialakítása. Lelki 

és akarati tulajdonságok fejlesztése, tanárra figyelés megtanulása. 

Kreatív, csapatban gondolkodás fejlesztése. Fegyelmi kompetenciák 

erősítése. Labdakezelés elsajátítása. 

Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

 A tornatermi viselkedés szabályai, az eszközök helye, 

tárolása. 

 A technikai labdás gyakorlatok végrehajtásának módja, 

sípszó utáni csend megtanulása. 

 Csapatok kialakításának módja, szerepvállalás, egymásra 

utaltság érzésének elfogadása. 

 Technikai elemek labdavezetés, labdaátadás, dobás, 

kosárra dobás, büntető dobás, fektetett dobás, 

horogdobás,  

 1: 1 elleni játék, 2 : 2 elleni játék , játék 

létszámfölényben, 

 Páros gyakorlatok, adogatás, helykeresés,  

 Támadás gyakorlása, befutás átadás kosárra dobás, 

 Védekezés, zóna, emberfogás, kombinált. 

 Cselek tanulása, alkalmazása. 

Testnevelés és sport: 

motoros 

készségfejlesztés, 

mozgástanulás. 

 
 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Kapott és 

választott feladatok 

elvállalása, hatékony 

munkavégzés. 

Egészséges és 

környezettudatos 

életmód, rendszeres 

testmozgás szerepe. 
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 Taktikai gyakorlatok. 

 Játékvezetői jelek, információk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fektetett dobás,indítás, büntető, lépéshiba, fault, zón 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Biztos labdavezetés, mindkét kézzel. 

Legalább kettő dobásforma elsajátítása, védekezés zónában, támadás 

párban.  

A kosárlabda viselkedési, etikai normáinak betartása. 

Ismeretek a kosárlabda szabályaiból 

A sportághoz szükséges általános és speciális fizikai képességek 

korosztályos szinten. .  

 

 

7–8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kosárlabda elméleti és gyakorlati elemei 

 
Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás Az előző évfolyamokban tanult ismeretek, tevékenységek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A 6. osztály tananyagának és a balesetvédelmi és elméleti ismeretek, 

valamint a játéktudás részletesebb, korosztályi tudásszintnek megfelelő 

elmélyítése. A kosárlabda, mint csapatsportra vonatkozó etikai, 

viselkedési ismeretek készségszintre emelése.  

Ismeretek/Követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az előző osztályok tananyagának elmélyítése. 

 A csapatban való hasznos viselkedési mód kialakítása. 

 A technikai elemek automatizált tudásszintre emelése 

 A verseny stratégiai, taktikai elemeinek készségszintű 

megismerése. 

 A sportág viselkedési, etikai normáinak gyakorlása, 

különös tekintettel az egymásért való felelősségvállalásra, 

az egymás iránti tiszteletre. 

 Önzetlenség, egymás segítése a pontszerzésben, 

 Szabályismeret kibővítése, a teljes témakörre. 

 3 :3  elleni játék, 4: 4 elleni játék , 5:5 elleni játék . 

 Elzárás – leválás oktatása,  

 Lepattanók megszerzése, 

 Játékposztok megismerése, begyakorlása, 

 Támadás – védekezés taktikai elemeinek begyakorlása, 

alkalmazása. 

 Erő és gyorsaság fejlesztése. 

 Ugróerő fejlesztése. 

 

Erkölcstan: 

versengéssel 

kapcsolatos szabályok, 

etikai normák 

fegyelmezett betartása, 

elsajátítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Kapott és 

választott feladatok 

elvállalása, 

kötelességtudó 

munkavégzés. 

Egészséges életmód, 

rendszeres testmozgás 

szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdakezelés, ügyesség, gyorsaság, fair-play, versenytaktika. 
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Atlétika 

5-8. évfolyam 
 

Az atlétika a legtermészetesebb mozgásformákat, a járást, a futást, az ugrást és a dobást 

foglalja magában. E mozgások rendszeres gyakorlása hozzájárul az egészség megőrzéséhez, 

tökéletesíti az ember alapvető mozgáskészségét, fejleszti fizikai képességeit, és elősegíti az 

értelmi, erkölcsi és akarati tulajdonságok helyes kialakítását, alapja az iskolai testnevelésnek. 

Az atlétika, mozgásanyagával a különböző sportágak fontos kiegészítője, ún. alapsportágnak 

is tekinthető. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Előzetes tudás 

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

törekvő végrehajtása, változó körülmények között. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, járások közbeiktatásával is. 

Kislabdahajítás ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétika alapvető mozgásainak jártasság szintű elsajátítása, 

illetve azok alkalmazása az egyéni adottságoknak megfelelően. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő sokoldalú kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztés. 

Edzettség, fittség kialakítása a szabad levegőn végzett tartós 

futásokkal, az egyénhez igazított sebesség kialakulása. 

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és 

a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének növelésére. 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. 

A mozgatórendszer deformitásának prevenciója. 

Az állóképesség, az akaraterő fejlesztése. 

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel 

az aerob állóképességre, valamint az alsó és felső végtag dinamikus 

erejére. 

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása. 

A kitartás és igyekezet motiválása a motoros képességfejlesztésben, 

valamint a tartós munkavégzésben. 

Az egészség megőrzése, a játékosság és a versengés biztosítása 

Az érdeklődés felkeltése az atlétika sportág iránt. 

Az örömszerzés, a sikerélmény biztosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok: 

Lassú futás tempóváltással. Futóiskolai gyakorlatok. Akadályfutás. 

(A szabadban természetes akadályok, a teremben tornaszerek 

leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások lendületesen, 

természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok–indulások 

különböző kiinduló helyzetből, tempófutás a táv fokozatos 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok. 

 

Természetismeret: 

Energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 
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növelésével. Váltófutás játékosan és versenyszerűen, egykezes 

váltással. 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle 

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

Vágtafutások 20 30 m-en. Tartós futás a táv növelésével és a 

távnak megfelelő iram megválasztásával. 

 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló- vagy lépőtechnikával, 8 14 

lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. 

Magasugrás: 6 8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított 

lábbal; magasugróversenyek. 

 

Dobások: 

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 3 4 lépéses lendületből. 

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség 

fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek 

fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos 

növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. 

Mozgásátállítódás képességének fejlesztése akadályfutásokkal. 

A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 

dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-

gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és versenyek. 

Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. 

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és 

magasugró-versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből és 

nekifutással. Célbadobó versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 

igazított tartós futás sebességének kialakítása a szabadidőben 

végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és 

különböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti 

bemelegítő gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással 

kapcsolatos alapismeretek elsajátítása. 

állóképesség, erő, 

gyorsaság.  

 

 

 

 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 
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A gördülő alaptechnika, futóiskolai gyakorlatok, ritmusfutások 

megismerése, gyakorlása. 

A reagáló képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és 

felgyorsulási képesség fejlesztése rajtgyakorlatokkal. 

Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos 

növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. 

Az el- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés 

jelentőségének megértése, alkalmazása, szökellések, helyből 

ugrások gyakorlása. 

A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága 

közti kapcsolat  

Különböző eszközökkel, különböző célba történő dobások 

célszerű végrehajtásával kapcsolatos ismeretek megismerése. 

A hajlékonyság, a lazaság a ritmusérzék, az egyensúlyérzék 

fejlesztése. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltése a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt.  

Az alapvető versenyszabályok megismerése és betartása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, futóiskolai gyakorlat, egykezes 

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

és felugrás, hajítás, edzettség. 

A fejlesztés várt 

eredményei  

 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának 

megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

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

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a 

lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 
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Aerobik 

Az aerobik egy összefoglaló fogalom. Ide tartoznak azok a csoportosan, zenére 

végezhető, az általános fittséget megtartó, javító mozgásformák, ahol az edzés során a 

szervezet aerob terhelést kap. Olyan gyakorlatsorokat foglal össze, melyek nagy 

izomkötegeket mozgatnak meg, szinte teljesen képes átmozgatni a testet, hatásuk jó ideig 

érezhető és természetes mozgásformát jelent.  

Az aerobik név alapvetően kétféle sportágat takar. Egy teljesítmény-orientált színpadi 

versenysport az egyik, a másik pedig a fitnesz-, a szabadidősport, amelyet bárki űzhet, 

egészségének megőrzése, illetve állóképessége fejlesztése céljából. Iskolánkban az aerobik az 

örömszerzésre irányul. Minden óra 3 részből épül fel. Az első szerepe a bemelegítés, vagyis a 

szervezet felkészítése a „komolyabb” munkavégzésre. Az utolsóé ezzel szemben a test, a 

légzés, keringés „megnyugtatása”, a megrövidült izmok nyújtása, relaxálás. 

A középső rész tartalma mindig más-más: zsírégetés, izomerő-fejlesztés, alakformálás, stb. 

Az órákon különböző hosszúságú gyakorlat-kombinációk szerepelnek, a zene adja a ritmust, 

valamint eltereli a gondolatokat a fokozott terhelésről. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aerobik jellegű feladatok 

Előzetes tudás 

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák 

kialakításában.  

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartása. 

Ritmusérzék. 

A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sokoldalú kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

A ritmusérzék, a térbeli tájékozódás képességének alakítása.  

Az állóképesség, az edzettségi állapot javítása. 

A váll, a kar, a törzs és a láb erejének növelése. 

A lazaság, az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

A keringési és légző rendszer teljesítményének fokozása. 

A csoportos élményszerzés lehetőségének megteremtése. 

A közérzet, a hangulat javítása (endorfin), a stressz oldása. 

Az alak formálása, a testsúly jótékony változása. 

Koreográfiák betanulása, gyakorlása. 

A sikerélmény, az örömet adó mozgás biztosítása. 

A reális testkép és a testtudat kialakítása. 

Az improvizációs képesség, a kreativitás és az esztétikai érzék 

fejlesztése. 

Egészségmegőrző szokásrendszer megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Alapállás; 

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

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

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

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

lépés (V step), bokszlépés (boksz step), mambo, csa-csa-csa, 

sarkonfordulás (pivot-turn), oldallendítés (side kick), lábszárlendítés 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok. 

 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 
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(flick kikc), láblendítés (leg kick); terpesz-zár (jumping jack), 

sasszé (chasse), harántszökdelés (ski-run); 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással; egyszerű 

komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő duplázás.  

 

Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű 

alaplépések magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések 

variálása-kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések 

összekapcsolása; 4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); 

szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés  

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének 

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

duplázva. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. 

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

4. ütemet stb.). Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az 

egészséget szem előtt mozgásanyag elsajátítása során a 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztéssel hozzájárulása a 

fittség szervi megalapozásához Aerob munkavégzéssel az aerob 

állóképesség fejlesztése. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű 

elsajátításával, a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. 

Új, szabadidőben is gyakorolható testedzési formák megismerése 

által hozzájárulás az egészségmegőrző szokásrendszer 

megalapozásához. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és betartatása. A 

feladat-végrehajtások során segítségnyújtás egymásnak. 

Az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt tartó 

kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek 

tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében 

betöltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének 

növelésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

reakcióerő, hatásidő, 

egyensúly, tömeg, 

középpont. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

lépés, V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa. 
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A fejlesztés várt 

eredményei  

 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és 

kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 2 4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 

haladással, zenére is. 

A ritmizált lépések és szökdelések technikailag megközelítően helyes 

végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása.  

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

 

Labdarúgás 5-8. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Labdarúgás 

Előzetes tudás 

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 

lábbal. 

A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 

és kognitív képességek.  

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A labdarúgás életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és taktikai 

készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával.  

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 

eredményes játéktevékenységben.  

Aktív részvétel a labdarúgás előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 

és hatékony munkavégzésre. 

Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 

célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 2 3 4 vagy több játékos 

együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, 

átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; 

haladás közben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső 

csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső 

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

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. 

Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 

mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. 

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

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

különböző irányból érkező labdával. Alapszerelés, megelőző 

szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszerzés, 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: 

mechanikai 

törvényszerűségek; az 

emberi szervezet 

működése, 
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szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfutással 

és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 2:1 

elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása egy és két 

udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kispályás játékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

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

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

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

fordulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások labda 

felhasználásával is; a játékelemek intenzív gyakorlása; mérkőzések; 

gyorsindulások különböző helyzetből, labdával is). A labdás 

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

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta 

feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A labdás koordináció 

játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva (cél elérése labdával, 

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

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a játékelemek 

intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség 

és fittség szervi megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 

begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 

Cserefutball 3 4 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 

elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. 

Részvétel az iskolai kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és 

az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

képességfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs 

képességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának 

bővítése. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A labdarúgás játékelemeinek technikailag helyes és célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás 

segítése érdekében. 

A labdarúgás játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

A labdarúgás elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és 

egyszerű módszerei. 

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása.  

A labdarúgás szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 

Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető 

energianyerési 

folyamatok. 
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magatartás fontossága a labdarúgásban, a szabálytalanságok és a 

durvaság elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív 

jelenségek helyes értelmezése. 

A magyar labdarúgás kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei. 

A labdarúgás balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre és 

a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 

A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a labdarúgás 

technikai és taktikai készletének elsajátításához és az öntevékeny 

szabadidős tevékenységek szervezéséhez.  

A labdarúgás iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása. 
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3. Tehetségkörök, szakkörök tematikája 

Dráma és tánc 
 

A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja 

az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a 

kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése.  

A dráma és tánc eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása segíti a tanulók személyes 

megnyilvánulását, az önbizalom megteremtését, kapcsolatteremtő képességének 

kibontakoztatását. Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, 

ön- és társismeretének gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a 

figyelemösszpontosítás, a térbeli tájékozódás, az érzékelés fejlesztésében, az együttműködési 

készség kialakításában. A hagyományok megismerése hatékonyan járulhat hozzá a közösségi 

tudat és az önazonosság erősítéséhez.  

A mozgásos-táncos tevékenységek fejlesztik a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást, a 

testtudatot, a mozgáskoordinációt és az állóképességet.  

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú, 

gyakorlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez az időkeretek ajánlatként 

határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységek keretében 

valósul meg. A feltüntetett tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése átfedi 

egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszámajánlás 

az éves összes óraszám vonatkozásában nyújt tájékoztatást. A tematikai egységek nem 

sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése 

alapján dolgozhatók fel. 

A művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás elősegíti a művészeti ágak 

jellemzőinek megismerését, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészetek 

megismerésének igénye. 

A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési 

tartalmakat az ajánlott óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a 

fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a tervezés során. 

A dráma és tánc jellegénél fogva nagy szerepet játszik több fejlesztési területen 

meghatározott ismeretek megszerzésében, készségek kialakításában és képességek 

fejlesztésében.  

Az erkölcsi nevelés, valamint az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén a tanulók 

erkölcsi érzékének fejlesztésében, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatának elmélyítésében, igazságérzetük kibontakoztatásában játszik szerepet. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés, valamint a családi életre nevelés területén a gyermek 

megismeri a néphagyományok életkorának megfelelő játékait, dalait, mondókáit, szűkebb 

környezetének szokásait, és életkorának megfelelően részt vesz ezek tevékenységeiben. 

A tanuló a testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a figyelem összpontosítására 

szolgáló különféle koncentrációs és lazító játékokat, tevékenységeket.  

Az önismeret és a társas kultúra, valamint a felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

területén a dráma hozzásegíti a gyermeket, hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére, 

empátiára és kölcsönös elfogadásra. Fejlődik ön- és társismerete, megtapasztalja az együttes 

tevékenységek örömét. Képes kapcsolatok létrehozására és fenntartására, kialakul benne a 

másik ember iránti kíváncsiság, erősödik együttérző képessége, formálódik segítő 

magatartása. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területén a tanuló korának megfelelő 

élethelyzetekben képessé tehető a mérlegelésre, döntéshozatalra és arra, hogy felmérje 
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döntései következményeit – mindezt a dramatikus tevékenységek során a gyakorlatban, védett 

környezetben meg is tapasztalhatja.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének területén az aktív tevékenységek folytán a dráma 

és tánc tantárgy jelentős szerepet játszik. Bővül a tanuló szókincse, fejlődik a szóbeli 

kapcsolatteremtési képessége és a szövegértése.  

 

1–2. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csoportos játék és megjelenítés  

Órakeret 

5 / 5 óra 

Előzetes tudás Egyszerű gyermekjátékok szabályainak ismerete és megtartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Játékbátorság kialakítása. 

Képességfejlesztés játékok és gyakorlatok során.  

Együttműködés fejlesztése párban, kiscsoportban, osztályközösségben. 

Beszédfejlesztés rövid szövegeken alapuló gyakorlatokkal. 

Térhasználat és tájékozódás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Térkitöltő és -kihasználó gyakorlatok egyszerű 

mozgáselemek, illetve alapfokú táncelemek felhasználásával. 

Az egyensúly fejlesztését és a koordinációt javító játékok. 

Érzékelésfejlesztő gyakorlatok. 

Több érzékterületre épülő gyakorlatok (színek, illatok, 

hangok, formák, anyagok érzékelése, felismerése).  

Mozgásos, hang- és térérzékelő gyakorlatok. 

Egyszerű mozgások és tartáshelyzetek utánzása, tükrözése 

(pl. tükörjátékokkal).  

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált 

koncentrációs és memóriagyakorlatok. 

Népi gyermek- és dramatikus játékok (ritmikus játékok 

dallal, mondókával stb.) tanulása. 

Mondókák, nyelvtörők alkalmazása a beszédfejlesztés során 

(légzőgyakorlat, kapacitásnövelés, artikulációs gyakorlatok, 

hangképző gyakorlatok, szókincsfejlesztő- és 

hangerőgyakorlatok, stb.).  

Magyar nyelv és irodalom: 

Megfelelő beszédlégzés, 

hangképzés, hangoztatás, 

helyes ejtés. 

Figyelem, megfigyelés, logikai 

sémák, tempó, ritmus, 

emlékezet, érzelem, képzelet; 

szövegtanulási technikák; 

játékosság, zeneiség, 

ritmusélmény; tájékozódás 

térben. 

 

Környezetismeret: 

Életközösségek – testfelépítés, 

életmód és viselkedés 

kapcsolata. 

 

Ének-zene: 

Ritmusos énekes gyakorlatok, 

alapritmusok, ütemek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játék, páros játék, kiscsoportos játék; szabálykövetés; alkalmazkodás; 

utánzás (hangutánzás, mozgásutánzás), légzőgyakorlat, hangerőfokozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rögtönzés és együttműködés 

Órakeret 

6 / 6 óra 

Előzetes tudás 
A játékhelyzet megértése, elfogadása, bevonódás az életkornak 

megfelelően. 

A tematikai egység A kreativitás fejlesztése tárgyak eredeti funkciótól eltérő használatával 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

vagy bábként való alkalmazásával. 

A fantázia fejlesztése különböző dramatikus tevékenységen keresztül. 

Az együttműködés fejlesztése páros és csoportos tevékenységekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Utánzó- és fantáziajátékok. Kreatív játékok tárgyakkal és 

tárgyak nélkül. Tárgyak használatának megjelenítése (a tárgy 

csak „önmaga” nem lehet).  

Fantáziajátékok elképzelt tárgyakkal. 

Játékok bábokkal vagy bábként használt tárgyakkal.  

Állóképek rögtönzése egész csoportban, majd 

kiscsoportokban. 

Megtervezett állóképek és állóképsorok bemutatása. 

Csoportos vagy páros rögtönzések.  

Rövid rögtönzések tervezése és bemutatása kiscsoportban, a 

tanító által megadott szempontok alapján. 

Állóképek és rögtönzések alapszintű megbeszélése.  

Rövid rögtönzések tárgyanimációval, bábok alkalmazásával. 

Gyermekjátékok motívumainak szabad variálása.  

Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok improvizálása.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Báb- és drámajáték jellemzői: 

szereplő, helyszín. 

 

Erkölcstan: 

Élethelyzetekben érzékletesen 

megtapasztalható elemi 

erkölcsi fogalmak, 

magatartásformák, érzelmek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Együttműködési képesség 

kialakítása a családtagokkal, az 

iskolatársakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fantázia, báb, szereplő, helyszín, rögtönzés, állókép, állóképsor. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret 

7 / 7 óra 

Előzetes tudás Mesék ismerete, mese és valóság különbsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mese alapvető szerkezeti elemeinek felismertetése. 

A történet helyszínének, szereplőinek, cselekményének megfigyeltetése.  

A színházi formanyelv megfigyeltetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolása 

játékhelyzetben és/vagy ritmikus formában. 

Hangulatok, hangulatváltozás érzékeltetése, mozgáson, 

hangokon keresztül.  

A mese helyszíneinek és szereplőinek azonosítása, a főhős 

kiválasztása és a választás indoklása. 

Mesei szereplők megjelenítése tanítói segítséggel. 

A mese helyszíneinek megjelenítése dramatikus eszközökkel 

(állókép, hangok). 

Egy jelenet szerkezetének megfigyelése (kezdő és befejező 

mondatai, fordulópontja) a csoporton belüli irányított 

játékokban. 

A mese tipikus szófordulatainak használata játékokban. 

A mese lehetséges személyes tanulságainak összegyűjtése.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Epikus művek sajátosságai; 

hősök, érzelmi tartalmak, 

erkölcsi választások. Mese 

jellemzői. 

 

Erkölcstan: 

Kapcsolatok, erkölcsi 

választások. 
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A színház vagy bábszínház egyes formai elemeinek 

megfigyelése látott előadásban, illetve alkalmazása saját 

játékokban (pl. egyszerű jelmezek, kellékek használata). 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Kezdet, befejezés, főszereplő, mellékszereplő, helyszín, cselekmény, 

jelmez, kellék, jelenet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Történetek feldolgozása  

Órakeret 

7 / 7 óra 

Előzetes tudás Közreműködés tervezésben és közös játékban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rögtönzési képesség fejlesztése tanári irányítással zajló csoportos 

játékok során. 

Fantázia fejlesztése. 

Helyes viselkedési szokások kialakítása érdekében egyszerű 

magatartásformák megfigyeltetése és rögzítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szerepjáték tárgyakkal vagy anélkül, közösen kitalált, 

megegyezésen alapuló jelzésrendszerrel.  

Csoportos, játékos improvizációs tevékenység tanítói 

irányítással vagy részvétellel. 

Egyszerű magatartásformák, viselkedések megbeszélése 

(elemzése) a csoportos improvizációk kapcsán. 

Ismert vagy közösen kialakított történet megjelenítése.  

A történetek feldolgozása dramatikus tevékenységekben. 

Egy-egy epizód, megjelenítése a tanult bábos, mozgásos 

módokon (pl. rögtönzött beszéddel vagy némán). 

Felkészülés a történet egyes részeinek kiscsoportos 

továbbgondolására állókép, állóképsor, drámai tartalmú 

állókép, néma vagy mozgásos, illetve párbeszédes jelenetek, 

továbbá a tanult és a csoportos játékokban használt 

tevékenységek alkalmazásával.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Élethelyzetekben, irodalmi 

alkotásokban 

magatartásformák, érzelmek 

megfigyelése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A saját felelősség belátása, 

vállalása és érvényesítése a 

közvetlen környezet 

alakításában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelenet, állókép, lassítás, gyorsítás, tárgyhasználat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Megismerő- és befogadóképesség 

Órakeret 

7 / 7 óra 

Előzetes tudás 
Közreműködés a közös játékban.  

A jeles ünnepekhez kötődő egyes néphagyományok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerkedés versek, mesék befogadását, elmondását segítő, fejlesztő 

játékokkal és gyakorlatokkal.  

Játékos és kreatív tevékenységek révén báb- vagy gyermekszínházi 

előadások több szempontú és élményszerű befogadásának elősegítése. 

A tanulók közvetlen környezetében élő hagyományokhoz, szokásokhoz 

kapcsolódó szertartások megismertetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Versek, mesék befogadását, elmondását segítő, a 

ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékok és 

gyakorlatok (pl. szövegritmizálási gyakorlatok további 

hangeffektek kitalálásával és azok alkalmazásával). 

Fantáziajátékok a vers/mese szövegéből, hangulatából 

kiindulva, mozgásos improvizációk. 

Színházi előadás (pl. hivatásos vagy amatőr színházi társulat 

előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó 

csoportok előadása, bábelőadás) megtekintését előkészítő, a 

tanult, alkalmazott dramatikus formákra épülő foglalkozáson 

való részvétel. 

Színházi előadás (pl. hivatásos vagy amatőr színházi társulat 

előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó 

csoportok előadása, bábelőadás) közös megtekintése. 

A látott színházi előadás dramatikus tevékenységekkel 

történő feldolgozásában való részvétel (pl. a szereplők 

szándékainak felismerése, jellemük).  

Tánc- és mozgásmotívumok tanulása. 

Egyszerű tánc- és mozgásmotívumok összekötése. 

A tanulók közvetlen környezetében élő szokásokhoz, 

hagyományokhoz kapcsolódó szertartások, azok dramatikus 

vonatkozásainak megismerése, megjelenítése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Epikus művekben a 

konfliktusok és azok 

feloldásának felismerése. 

Népi mondókák, rigmusok. 

 

Erkölcstan: 

Élethelyzetekben érzékletesen 

megtapasztalható elemi 

erkölcsi fogalmak, 

magatartásformák, érzelmek. 

 

Ének-zene:  

Ritmusos énekes gyakorlatok, 

alapritmusok, ütemek. 

Ünnepekhez kapcsolódó 

dalcsokor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színházi előadás, konfliktus, szokás, hagyomány, ünnep, szertartás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Közreműködés a játékokban.  

Aktív, alkotó közreműködés a csoportos dramatikus tevékenységben. 

A kreativitás és fantázia mozgósítása a különböző játékokban és 

dramatikus tevékenységekben.  

Az egyéni és közös tevékenység szabályainak ismerete és megtartása. 
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3–4. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csoportos játék és megjelenítés 

Órakeret 

5 / 5 óra 

Előzetes tudás 

Játékbátorság. Együttműködés párban, kiscsoportban, 

osztályközösségben. 

A dramatikus tevékenységnek és az életkornak megfelelő térhasználat, 

tájékozódás a térben. 

Az alapvető játékok, dramatikus formák személyes élményként történő 

ismerete. 

Egyszerű tánc- és mozgásmotívumok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés fejlesztése játékhelyzetekben. 

Egyensúly-, ritmus- és térérzékelés továbbfejlesztése.  

Beszédfejlesztés szövegeken alapuló gyakorlatokkal.  

Térhasználat és tájékozódás fejlesztése. 

A mozgás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmusjátékokkal kombinált térkitöltő gyakorlatok és 

játékok – egyre több megkötés figyelembevételével. 

Érzékelő játékok és gyakorlatok. 

Az érzékelés több területét is igénybe vevő és/vagy tartós 

figyelemmel kísért hosszabb cselekvésben megvalósuló 

játékok. 

Az osztott figyelmet erősítő, egyszerre 2-3 szempontot 

figyelembe vevő memória-, beszéd-, ritmus- és 

koncentrációfejlesztő játékok. 

Népi gyermekjátékok, a játékhoz szükséges táncos 

alaplépések közös megismerése, dramatikus játékok.  

Az egyensúly fejlesztését és a koordinációt javító mozgásos 

játékok. 

Összetett mozgások és tartáshelyzetek utánzása, tükrözése. 

Rövid versek, mondókák, nyelvtörők közös megtanulása és 

felhasználása beszédtechnikát javító gyakorlatokban. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Megfelelő beszédlégzés, 

hangképzés, hangoztatás, 

helyes ejtés. 

Figyelem, megfigyelés, logikai 

sémák, tempó, ritmus, 

emlékezet, érzelem, képzelet; 

szövegtanulási technikák; 

játékosság, zeneiség, 

ritmusélmény; népművészeti 

alkotások jellemzői. 

 

Ének-zene:  

Ritmusos énekes gyakorlatok, 

alapritmusok, ütemek, 

ritmushangszerek. 

 

Matematika: 

Szám- és műveletismeret, 

számelméleti alapfogalmak 

(páros, páratlan, osztó, 

többszörös). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmus, tempó, mozgásritmus, beszédritmus, együttműködés, egymásra 

figyelés, népi játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rögtönzés és együttműködés 

Órakeret 

6 / 6 óra 

Előzetes tudás Tárgyak eredeti funkciótól eltérő használatával vagy bábként való 
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alkalmazásával szerzett tapasztalatok. 

Állóképekkel, állóképsorokkal végzett dramatikus tevékenységben 

szerzett gyakorlat. 

Csoportos és kiscsoportos rögtönzésekben szerzett gyakorlat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az improvizációs készség fejlesztése kötött formákban, kötött 

témákban. 

A pontos kifejezőkészség fejlesztése a megjelenítésben. 

Egyszerűbb bábos technikák megismertetése. 

Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok megismertetése az 

improvizációs készség fejlesztése érdekében. 

Csoportos, kiscsoportos együttműködés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fantáziajátékok elképzelt tárgyakkal, elképzelt 

személyekkel, elképzelt helyzetekben.  

Csoportkohéziót erősítő játékok. 

Csoportos, kiscsoportos rögtönzések és/vagy jelenetek 

tanítói irányítással (pl. adott helyszínre, szereplőkre, 

viszonyokra, időre való megkötéssel). 

Rögtönzések, jelenetek alapszintű elemző megbeszélése.  

Játékok bábként használt tárgyakkal és/vagy bábokkal (pl. 

játék ujjbábokkal, játék felülről mozgatható bábokkal). 

Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok megismerése és  

improvizálás különböző hangulatú zenékre, hangeffektekre. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bábjáték jellemzői: szerep, 

helyzet, párbeszéd. 

 

Erkölcstan: 

Élethelyzetekben érzékletesen 

megtapasztalható elemi 

erkölcsi fogalmak, 

magatartásformák, érzelmek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerep, párbeszéd, kellék, hangulat, bábjáték, bábmozgatás, tánclépés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret

7 / 7 óra 

Előzetes tudás 

A mese legalapvetőbb szerkezeti elemei. 

Szereplő, főszereplő, mellékszereplő, helyszín, cselekmény, jelenet, 

jelmez és kellék fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mese/történet alapvető szerkezeti elemeinek megismerése, az erre 

vonatkozó ismeretek alkalmazása dramatikus tevékenységben.  

A látott előadás szerepeinek, helyszíneinek azonosítása, illetve terének 

és idejének megállapítása. 

A színházi formanyelv legalapvetőbb elemeinek felismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megjelenítés előkészítéseként a mese/történet 

helyszíneinek és szereplőinek azonosítása, illetve viszonyaik 

meghatározása. 

Kiscsoportos tablók/jelenetek megtervezése és bemutatása a 

mese/történet kiválasztott momentumainak megragadásával. 

A látott színházi előadás (hivatásos vagy amatőr színházi 

társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy 

diákszínjátszó csoportok előadásainak) megbeszélése, a 

Magyar nyelv és irodalom: 

Hősök, történet helyszíne, 

szereplők és viszonyok, 

beszélgetés, vita. 

 

Erkölcstan: 

Erkölcsi választások, érzelmi 

tartalmak, véleménymegosztás.  
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legalapvetőbb dramaturgiai ismeretek feltárása (főszereplő, 

szereplő, indítás, befejezés, tér, idő, viszonyok).  

A megfigyelt színházi hatáselemek (kellék, jelmez, díszlet, 

berendezési tárgyak, zene) használatával kiscsoportos jelenet 

tervezése és bemutatása (kötött cím/téma/idő megadásával), 

a jelenetek megbeszélése, elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Indítás, befejezés, szereplő, a cselekmény haladása, színpad, hang, zene, 

kellék. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Történetek feldolgozása  

Órakeret 

7 / 7 óra 

Előzetes tudás 
Közreműködés különféle rövid jelenetek tervezésében és 

megvalósításában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rögtönzési, improvizációs készség fejlesztése. 

Történetek értelmezése és feldolgozása dramatikus eszközök 

alkalmazásával.  

Egyszerű magatartásformák, viselkedések megfigyelése, értelmezése 

megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szerepjáték tárgyakkal vagy anélkül, illetve kitalált, 

megegyezésen alapuló jelzésrendszerrel. 

Valóságon alapuló és/vagy fiktív történetek kitalálása, ezek 

dramatikus megjelenítése kiscsoportos vagy páros 

tevékenységben, a jelenetek elemző megbeszélése. 

Improvizáció kötött formákban, kötött témákban, illetve 

címmel. 

Részvétel állóképek (tablók), illetve páros, kiscsoportos és 

egész osztályos jelenetek megvalósításában megadott cím, 

mondat, fogalom, történetrészlet alapján, valamint a 

jelenetek elemző megbeszélésében. 

Megváltoztatott szempont alapján újrajátszás, a különbségek 

megfigyelése. 

Különböző történetek több szempontú feldolgozása 

változatos dramatikus tevékenységek alkalmazásával, 

Felkészülés a történet egyes részeinek kiscsoportos 

továbbgondolására, állókép, állóképsor, drámai tartalmú 

állókép, néma vagy mozgásos, illetve párbeszédes jelenetek, 

továbbá a tanult és a csoportos játékokban használt 

tevékenységek alkalmazásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Cím, mondat, fogalom, 

történetváz. 

 

Erkölcstan: 

Élethelyzetekben érzékletesen 

megtapasztalható elemi 

erkölcsi fogalmak, 

magatartásformák, érzelmek; 

véleménymegosztás, 

beszélgetés, vita. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

Együttműködés és egymás 

munkájának jó szándékkal 

történő értékelése, érzések és 

ellenérzések építő jellegű 

kifejezése, a vélemények nyílt 

közlése, egyszerű indoklása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelenet, néma jelenet, állókép és tabló, történet és cselekmény – ezek 

azonosságai és különbségei. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Megismerő- és befogadóképesség 

Órakeret 

7 / 7 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés és szabálykövetés, aktív közreműködés a dramatikus 

tevékenységekben. 

Egyszerű tánc- és mozgásmotívumok ismerete. 

A tanulók közvetlen környezetében élő szokások, hagyományok egyes 

dramatikus elemeinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A ritmusérzék és a mozgáskultúra fejlesztése. 

Játékos és kreatív dramatikus tevékenységek gyakorlása. 

Báb- vagy gyermekszínházi előadás megtekintése és feldolgozása.  

Dramatikus jellegű néphagyományok megismerése, alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanult vagy választott irodalmi mű szövegéből, hangulatából 

kiindulva színházi/bábszínházi eszközökkel (technikákkal) 

végzett dramatikus tevékenység egész csoportban és 

kiscsoportban.  

A választott mű feldolgozását, befogadását, segítő mozgásos 

és/vagy mozgásos/szöveges improvizációk. 

Ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékok és 

gyakorlatok (pl. szövegritmizálási gyakorlatok, további 

hangeffektek kitalálásával és azok alkalmazásával).  

Színházi előadások (hivatásos vagy amatőr színházi társulat 

előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó 

csoportok előadásainak) közös megtekintése. 

Színházi előadás megtekintésének előkészítése, a látottak 

feldolgozása dramatikus tevékenységekkel: ennek során a 

szereplők viszonyainak, jellemének kibontása, 

Tánc- és mozgásmotívumok tanulása, azok összekötése. 

A közvetlen környezetben ismert népszokásokhoz 

kapcsolódó hagyományok, szertartások megismerése, egy-

egy dramatikus motívum megjelenítése. 

Magyar nyelv és irodalom:  

Epikus művek, lírai és 

népművészeti alkotások 

sajátosságai. 

 

Erkölcstan: 

Élethelyzetekben érzékletesen 

megtapasztalható elemi 

erkölcsi fogalmak, 

magatartásformák, érzelmek. 

 

Ének-zene: 

Ritmusos énekes gyakorlatok, 

alapritmusok, ütemek, 

ritmushangszerek; 

akusztikus zene befogadása; 

zenei fantázia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Az ünnepléshez kötődő 

viselkedéskultúra és 

öltözködéskultúra elemeinek 

elsajátítása és betartása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színész/bábszínész/táncos, világítás, díszlet, kellék, zene, népszokás, 

hagyomány. 

 

 



 

37 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló aktívan részt vesz a közös alkotó játékokban.  

Kreativitását és fantáziáját mozgósítja az adott témán és cselekvésen belül 

együttműködve társaival.  

A dramatikus tevékenység gyakorlásához szükséges szabályok ismerete 

és megtartása.  

Dramatikus tevékenységek és színházi eszközök alkalmazása a játékok 

vagy a megjelenítés során. 
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Logi-suli 

A programban a kreativitás, a logikus gondolkodás fejlesztése, tanulási technikák elsajátítása, 

szerepel. Vidám, kiscsoportos foglalkozás. 

A matematikai képességeken kívül rendkívül fejlesztik a vizuális intelligenciát, kombinációs 

készséget, társas alkalmazkodást, kommunikációs készséget  ill. beilleszkedést és a 

KUDARCTŰRÉST. 

A tehetségkör programja 

 Alapozó feladatok 

 Koncentrációs, figyelemfejlesztő játékok 

 Relaxáció technikájának elsajátítása 

 Egyszerűbb logikai rejtvények 

 Táblajátékok 

 Agytörő feladványok 

Versenyzünk, érvelünk, ötletbörzézünk és csemegézünk 

Tevékenységi területek 

- Internethasználat, laptop 

- Táblás játékok 

- Társasjátékok 

- Kvíz-játékok 

- Tesztek 

- Feladatlapok 

- Szellemi vetélkedők 

- Jutalmazás 

- Értékelés 

Fejlesztési célok:  

Ezeken az órákon játékos formában fejlesztjük mindazon képességeket, amelyeket a 

mindennapi életben illetve a tanulás folyamatában jól tud hasznosítani a gyermek, 

természetesen az életkori sajátosságaikat figyelembe véve. Főként a logikai 

képességfejlesztésről van szó,mindehhez azonban szorosan kapcsolódik a  

- kreatív gondolkodás, 

- megfigyelés és összehasonlítás, 

- szándékos figyelem és emlékezet, 

- problémamegoldó gondolkodás, 

- gondolkodás rugalmasságának és 

- a gondolkodás eredetiségének 

a fejlesztése. 

Minden órán a játékosság kap fontos szerepet. Egy-egy feladat megoldásában nemcsak 

egyfajta megoldási lehetőséget mutatunk be. 

Konkrét szituációkkal alakítjuk a tanulók valószínűségi szemléletét, melyet a gyakorlati 

életben hasznosíthat. 

A megfigyelés és összehasonlítás képességét apró tárgyak, kis képek sorozatának 

felhasználásával változatos szabályok szerint fejleszthetjük. 

A szándékos figyelem és az emlékezet gyakorlására minden olyan játék alkalmas, amelyben a 

gyerekek feladata egy-egy jelenség megfigyelése.. 
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Gondolkodás rugalmasságát úgy fejleszthetjük a legjobban, ha a gyerekeket valamilyen 

szempontból szokatlan feladat elé állítjuk.  

A gondolkodás eredetiségét azok a játékos feladatok fejlesztik a legjobban, amelyek gyors és 

határozott döntést igényelnek. 

 

Nevelési célok:  

Megfigyelőképesség fejlesztése: Érzékelés, észlelés, gondolkodás folyamatában. 

Problémamegoldásra nevelés: Probléma megfogalmazása, összefüggések felismerése, 

megoldás menetének kialakítása (rugalmasság-eredetiség) 

Az önálló ismeretszerzésre nevelés: A tanulási tevékenységben felismert vagy szóban, írásban 

közölt új ismeretek, fogalmak, összefüggések megértése, általánosítása, rendszerré 

szervezése, új kapcsolatok keresése. Ez a logikus gondolkodás képessége. 

A tanultak alkalmazására nevelés: A tanultak spontán vagy tudatos reprodukálása. 

Esztétikai nevelés: Egy-egy feladat, gondolatmenet esztétikájának meglátása (teljesség, 

eredetiség, játékosság). 

Közösségi együttműködésre nevelés: A közösség normáinak ismerete, mások 

gondolatmenetének megértése, értékelése. 

A szakkör elsődleges célja a gyerekek matematikai és logikai tehetségének felfedezése, 

valamint meglévő egyéni képességeik fejlesztése, gazdagítása, szövegértésük javítása és 

gyakorlati problémamegoldó képességük kialakítása, 

A stratégiai táblajáték a tanuló személyiségét komplexen fejleszti. 

A táblás játékok szabályainak tanulása közben a gyermeknek bővül az emlékezete, szókincse, 

Játék közben a gyermek észrevétlenül, játékos formában, készségszinten sajátítja el a tanulási 

folyamathoz szükséges gondolkodást. A játékok szabályrendszerének elsajátítása pedig 

számos, módszertanilag gazdagon használható lehetőséget rejt magában. 

A játék, jelentős mértékben képes növelni a tanuló belső motivációját. 

A foglalkozáshoz szükséges eszközök: társasjáték, különböző táblás játékok, 

dobókocka, bábuk, feladatlapok, íróeszközök, számítógép, tanulói laptopok, internet. 

A kerettanterv heti 1 órára készült. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Bevezetés a játékok világába. Milyen logikai, 

társasjátékokat ismerünk?  Új játékok bevezetése. 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Már ismert, logikai, társasjáték szabályos játéka. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Pozitív érzések kialakítása a logikai játékok iránt. Ismert játékok 

szabályainak meghatározása, betartása. Új, koncentrációs, 

figyelemfejlesztő, logikus gondolkodást igénylő játékok megismerése.  

Fejlesztés: Koncentrációs figyelem, emlékezet, összefüggések átlátása, 

kitartás, logikus gondolkodás, szabályok betartása. Kooperáció 

társakkal. 

Szövegértés fejlesztése.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Már ismert társasjátékok: 

Malom, Ki nevet a végén 

Koncentrációs, figyelemfejlesztő 

játék: 

Ismétlődő jelek keresése- 

A tanuló 

 képes a játék szabályainak, 

menetének megismerésére; 

 képes a pontos, logikus 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 
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feladatlapon 

Ismerkedés a keresztrejtvénnyel. 

 Keresztrejtvény számokkal. 

Összehasonlítás a betűs 

keresztrejtvénnyel. 

Sudoku-japán 

számkeresztrejtvény, puzzle. 

Sudoku rejtvény megoldása 

Közösen, majd versenyre. 

Egyéni és csoport munkában is. 

Új játék: Rubik gubanc 

A játékkal való ismerkedés, 

szabályai. 

Rubik gubanc kirakása 

Csoportban a helyes megoldás 

keresése. 

Táblásjáték: sudoku, rubik 

gubanc online játék 

 

gondolkodásra 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket. 

 közös gondolkodás 

Matematika: Logikus 

gondolkodás 

 

Testnevelés és sport:  

Szabályok pontos 

betartása, fegyelem, 

kooperáció a társakkal. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szem- és 

kézkoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Vonal, átló, sor, mező, szabály, keresztrejtvény, puzzle 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodtató feladatok megoldása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az életkornak megfelelő logikus gondolkodás. Az eddig tanult 

fogalmak, sémák. Az eddig tanultak alkalmazása a táblás játékokban. A 

megfigyelések, gondolatok közlése. A rész-egész viszonyainak 

felismerése, képesség az elvont gondolkodásra. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, logikus gondolkodás, fejlesztése. 

Lényeglátás-lényegkiemelés, rendszerszemlélet 

Kooperáció társakkal.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Észpörgető 

Gondolkodtató, humoros 

feladatok megoldása, 

feleletválasztással. 

 

Agytörő feladványok 

Logikai faladatok, kifejtős 

módszerrel. Közös gondolkodás. 

 

A tanuló 

 a kérdésekre értelmes, rövid 

válaszokat képes adni. 

 a táblás játékok szabályait 

megérti, betartja 

 csoportban tud összedolgozni 

a társakkal 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása; 

szabályok megértése. 
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Agytörő feladványok 

Logikai faladatok, kifejtős 

módszerrel. 

Több megoldás keresése. 

 

Elmebajnokság: 

Tesztlap kitöltése időre. Javítás 

közösen, megbeszéléssel. 

 

Táblásjáték: 

sudoku, malom 

 

Rubik gubanc kirakása 

 

 kombinációs lehetőségek 

felismerése 

 

Matematika: 

logikus gondolkodás 

fejlesztése; 

sorrendiség, 

kombináció. 

 

Testnevelés és sport: 

téri orientáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
teszt, elmebajnokság, szabályok 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Puzzle-online játék 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A logikai feladatok értelmezése, különböző típusú feladatok megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, logikus gondolkodás, fejlesztése. 

Lényeglátás-lényegkiemelés, rendszerszemlélet, koncentráció, memória, 

megfigyelés, pontosság, önellenőrzés. 

Kooperáció társakkal.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Puzzle kirakó matematikai 

feladatokkal 

- tridominó 

- tetravex 

 

Sudoku  

többféle időre  

négyes, ötös bűvös átlós 

 

Sudoku 

többféle időre  

négyes, ötös bűvös átlós 

Gondolkodás Iskolája – 

- Egyszerűbb logikai 

feladatok ábrákkal,  

- Összetett logikai feladatok 

golyókkal (Interneten) 

                         

Gondolkodás Iskolája – 

- Egyszerűbb logikai 

feladatok ábrákkal,  

- Összetett logikai feladatok 

golyókkal (Interneten) 

 

Gondolkodtató feladatok 

megoldása, csoportban 

Gondolkodtató feladatok 

megoldása, önállóan, versenyre 

                  

Játék: 

puzzle,tridominó, tetravex 

rejtvények,  

A tanuló 

 a kérdésekre értelmes, rövid 

válaszokat képes adni. 

 internetes játékok 

 csoportban tud összedolgozni 

a társakkal 

 kombinációs lehetőségek 

felismerése 

 puzzle kirakó ismerete 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása; 

szabályok megértése. 

 

Matematika: 

logikus gondolkodás 

fejlesztése;  

memória,  

sorrendiség, 

kombináció. 

 

Testnevelés és sport:  

fegyelem, tempó 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
online játék 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblás játékok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A logikai feladatok értelmezése, különböző típusú feladatok megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, logikus gondolkodás, fejlesztése. 

Lényeglátás-lényegkiemelés, rendszerszemlélet, koncentráció, memória, 

megfigyelés, pontosság, önellenőrzés. 

Kooperáció társakkal.  
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Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblásjáték: 

négyes, bűvös átlós sudoku 

 

Táblásjáték: 

 ötös, bűvös átlós sudoku 

 

Figyelemfejlesztő feladatok: 

- mi változott,  

- keresd az eltérést,  

- keresd, ami ugyanolyan 

 

Észpörgető feladatok megoldása: 

Gondolkodtató szöveges 

feladatok (csoportban, versenyre) 

A Gondolkodás iskolája: 

- Memória-fejlesztő 

feladatok számokkal, 

képekkel 

- Figyelemfejlesztő 

feladatok 

A Gondolkodás Iskolája - 

koncentrációt fejlesztő feladatok 

interneten 

 

Puzzle kirakó: 

 matematikai feladatokkal 

tridominó 

 

Sudoku rejtvény 

 

Évi munka értékelése, 

összefoglalása, kedvenc játékaink 

 

A tanuló 

 alapműveletek tudása 

 tudja a szöveget figyelmesen 

olvasni, értelmezni 

 a kérdésekre értelmes, rövid 

válaszokat képes adni. 

 csoportban tud összedolgozni 

a társakkal 

 kombinációs lehetőségek 

felismerése 

 puzzle kirakó ismerete 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása; 

szabályok megértése. 

 

Matematika: 

logikus gondolkodás 

fejlesztése;  

memória,  

sorrendiség, 

kombináció. 

 

Testnevelés és sport:  

fegyelem, tempó 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblás játékok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Tanult játékok szabályainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, logikus gondolkodás, fejlesztése. 

Lényeglátás-lényegkiemelés, rendszerszemlélet 

Kooperáció társakkal.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
új játék szabálya, online játék 
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Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai feladatok  

Villámkérdések, 

gondolkodtató tréfás feladatok 

megoldása 

Új játék: Tantrix 

Ismerkedés a logikai játékkal, 

ami hatszögletű lapkákból áll, 

rajtuk átívelő színes ívek. 

Stratégiai táblás játék 

Első szint megismerése, 

különböző minták létrehozása. 

Egybefüggő vonalat építeni 

hatszögletű lapkákból, különböző 

szabályok betartásával. 

Izgalmas stratégiai játék: 

vizuális kirakók  

A játék célja a lehető 

leghosszabb vonal vagy hurok 

kialakítása adott színből. 

Memóriafejlesztő játék 

- feladatlapon 

- memóriakártya 

Évi munka értékelése, 

összefoglalása, kedvenc játékaink 

A tanuló 

 a kérdésekre értelmes, rövid 

válaszokat képes adni. 

 a táblás játékok szabályait 

megérti, betartja 

 csoportban tud összedolgozni 

a társakkal 

 kombinációs lehetőségek 

felismerése 

 a stratégiai játék első 

szintjének ismerete 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása; 

szabályok megértése. 

 

Matematika: 

logikus gondolkodás 

fejlesztése; 

sorrendiség, 

kombináció. 

 

Testnevelés és sport: 

téri orientáció. 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
stratégiai játék,  

A fejlesztés várt 

eredményei az év 

végén 

A tanuló alapszinten ismeri a tanult logikai játékok szabályait. 

Képes felismerni és a szükséges idő alatt átgondolni, mi a teendője egy 

adott játékban. 

Képes egy szabályos táblás, vagy társasjátékban részt venni. A 

szabályokat betartja. Nem adja fel. 
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Magyar „tehetségek”tehetségkör  

A tehetségkör célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez 

elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, 

hanem eszköz is a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság 

erősödéséhez, a kognitív és érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. 

Feladata a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának 

elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom 

különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat 

változatos, adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.  

Egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle kommunikációs helyzetekben, 

illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet megteremtése. A játékos, 

önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az árnyalt 

önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére.  

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket 

teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás 

kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe 

ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási 

szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.  

 

 

4. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Felkészülés versmondó, mesemondó, szépkiejtési, 

helyesírási versenyekre. 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. 

Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta 

nélkül, emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése. 

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

Az olvasástechnika fejlesztése. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

A helyesírási készség fejlesztése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben (pl. 

párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, 

értékelése.  

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, olvasmányokból 

kiemelt ritkábban használt szavak 

célzott használatával az aktív 

szókincs gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített elmondása. 

A tanuló 

 értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

  használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias 

nyelvi fordulatokat; 

 beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

 közös élményekről, 

tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe;  

 a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

 felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

 felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

 toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult 

szófajokat;  

 a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket; 

  alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek. 

 a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat. 

 

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés. 

 

Környezetismeret: 

légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése.  

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, 

testtartás, térköz, távolságtartás; 

szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, 

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont; 

szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; 

névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; 

számnév, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, 

határozatlan számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

(Lackfi János: Kövér Lajos színre lép; Lázár Zsófia- Lázár 

Ervin: Bogármese) 

 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, 

azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek 

funkcióinak tapasztalati úton történő fölfedeztetése.  

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések 

rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat 

többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének játékos 

feladatokon keresztül történő megfigyeltetése.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

Elbeszélések 20. századi 

eseményekről, hősökről, 

sorsokról. Az események 

sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

A tanuló 

 megnevezi olvasmányai 

szerzőjét, szereplőit és azok 

tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

 azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény 

kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

 az egyszerű szerkezetű 

mesék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, természeti 

képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 



 

49 
 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs 

 magyar irodalomból.  

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.  

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül. 

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, 

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvi játékok-játékos nyelv Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek, a magyar helyesírás 

alapelvei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírás fejlesztése, a szabályok tudatosítása, szókincs, logika 

fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az azonos alakú, többjelentésű és 

a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott 

szövegalkotásban;  

közmondások, szólások 

jelentésének értelmezése, eredeti 

funkciójuk ismerete. 

 Hangalak és jelentés kapcsolata a 

szavakban. A szavak jelentése és 

hangalakja közötti összefüggés 

megfigyelése.  

Az állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, szerkezetének, 

használati körének megfigyelése. 

A leggyakoribb mindennapi 

Kötnyezetismeret: az 

ember hangképző 

szervei. 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 
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metaforák jelentésszerkezetének 

megfigyelése a beszélt és írott 

szövegekben játékos 

gyakorlatokkal. 

Egynyelvű szótárak használata, 

könyvtári kutatás, szójelentések 

csoportos és önálló feltárása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eszperente nyelvezet, exlibris, keresztrejtvény,  palindrom szóalakok, 

szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- 

és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult 

szókapcsolat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora. 

 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv%C5%B1_palindromok_list%C3%A1ja#Palindrom_sz.C3.B3alakok
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„ Agyserkentő” tehetségkör  
  (TÁMOP 3.4.3 fennt.) 

 

Az Agyserkentő tehetségkör tanulásmódszertani szempontból és az életkori 

sajátosságoknak megfelelő módon fogja össze a matematika, a logika és az informatika egyes 

területeit. A program műfaja nyitott curriculum, mivel a gyakorlatközeli tanulási-tanítási 

módszerek és stratégiák olyan módon szerepelnek a tantervben, hogy az teret enged a helyi 

körülményekhez, csoportokhoz való alakítás lehetőségének is, és  a pedagógusok döntési 

szabadságának. 

A tanterv heti egy órára (azaz évi 36 órára) kínál  tematikus tervet. 

A tananyag felépítésében kiemelt szerepet kap a logika módszertana, a tanterv szinkronban 

halad a matematika és az informatika műveltségterületeinek NAT-ban meghatározott 

kompetenciafejlesztési céljaival. A tanterv a megszokottól eltérő módon valósít meg 

tantárgyközi kapcsolatokat. A logika, a matematika és a tanulás-módszertani ismeretek úgy 

ötvöződnek benne, hogy a program következetesen beépíti a tanuló előzetes képességeit, 

készségeit és a már meglévő ismereteire támaszkodva fejleszti tovább azokat. 

A tanulók cselekvő módon, saját képességeiknek és tudásuknak megfelelő szinten vesznek 

részt a tanulási folyamatban, ezáltal a tehetségkör kifejezetten alkalmas arra, hogy a diákok 

egyéni üteméhez igazodjon. A tehetségkör tevékenységi formái – a saját élményen alapuló 

ismeretszerzés által – a tanulási folyamatot belülről teszi motiválttá. A tantervben említett 

játékok megszerettetésével egyúttal alternatívát kínálunk a gyermekeknek szabadidejük 

értelmes eltöltésére. 

A tehetségkör oktatási célja, hogy fejlessze a logikus gondolkodást, a rövid és hosszú 

távú memóriát, a problémaérzékenységet, az elemzőképességet és a fantáziát. Célja továbbá, 

hogy a tanítási-tanulási folyamat során kialakuljon a diákokban a rendszerszemlélet és a 

lényeglátás képessége, az analitikus és a szintetikus gondolkodás, valamint az induktív 

gondolkodás, az absztrakció. A gyerekek legyenek képesek a gyors és hatékony 

helyzetértékelésre és döntéshozatalra, valamint döntéseik következményeinek vállalására. 

Alakuljon ki bennük felelősségérzet, versenyszellem és tisztelet mások döntései iránt. 

A tehetségkör célja továbbá a komplex személyiségfejlesztés olyan módon, hogy egyszerre 

fejlessze az összpontosítás képességét, az értő figyelmet, a figyelem-megosztottság 

képességét, a kitartást, a helyes önértékelést, az önbizalmat, a tanulás iránti motivációt és a 

kreativitást. A gyerekek tanulják meg elviselni a kudarcot, törekedjenek a pontos és 

fegyelmezett munkavégzésre, tartsák tiszteletben a szabályokat, normákat és törvényeket. 

Mivel a feladatok megoldása során elért sikerek növelik a gyermekek önmagukba vetett hitét, 

ezáltal fejlődik az önértékelésük és az önbizalmuk. Ez különösen fontos, mivel az önbizalom 

által előmozdított vállalkozó szellem hatékony támasza lehet egyéb tanulmányi sikereknek is. 

A tehetségkör célja tehát, hogy a diákok váljanak képessé megszerzett tudásuknak az élet 

különböző területein való alkalmazására, az életkoruknak megfelelő interdiszciplináris 

gondolkodásra, és ismerjék fel a különböző helyzetekben rejlő lehetőségeket. 

 

4. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Logikai és táblás játékok az interneten 

Órakeret 

 6 óra 

Előzetes tudás Alapvető informatikai tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Játékbátorság kialakítása. 

Képességfejlesztés játékok és gyakorlatok során.  

Együttműködés fejlesztése párban, kiscsoportban, osztályközösségben.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblás játékok a kreativitás fejlesztésére 

Válogatás egyszerű táblás játékokból a kreativitás és a logika 

fejlesztésére. Pl. Sudoku, Galxy, Go, Backgammon, 

Torpedó, Malom, Kismalom,/ Ismeri a játékok szabályait. 

Képes az egyes játékok során kialakított stratégiák önálló 

alkalmazására. 

Matematika 

Figyelem, megfigyelés, logikai 

sémák, tempó, tájékozódás 

térben. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Adott játék 

szabályismertetésének 

megértése 

 

Informatika: 

Számítógép használat, internet 

kezelés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játék, szabálykövetés; alkalmazkodás;  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Térlátás fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő szintű vizuális percepció (szem-kéz koordináció, alak-

háttér észlelés, alakállandóság, térbeli helyzet, térbeli viszony). A tervkészítés 

jelentőségének belátása. Képesség tervezésre, tervkészítésre. A megfigyelések, 

gondolatok verbális, illetve jelekkel való közlése 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A térlátás, a tájékozódás és a problémamegoldás fejlesztése játékos 

feladatokkal 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Térlátást fejlesztő játékok 

Válogatás az egyéni, páros és csoportos térlátást fejlesztő 

játékok közül. A játékok szabályainak megismerése, a játék 

öröme (ördöglakatok, marokkó, csomós játékok, Trax, 

CubiCup, Abalone, Rubik-kocka). / A tanuló ismeri az egyes 

játékok sajátosságait, szabályait. Képes megoldani azokat. 

Problémamegoldás játékosan  

Előre megadott anyagokból és eszközökkel adott építmény 

egyéni vagy csoportos megalkotása./ Alkotó módon, 

kreativitását  
szabadjára engedve képes megadott szempontok alapján 

tervet készíteni, majd a gyakorlatba átültetve alkotást 

létrehozni. 
 

Labirintus 

Helyes út megtalálása egyszerűbb és bonyolultabb 

labirintusrajzokban. Labirintustervezés. 

Útvonaltervezés. Mások által tervezett útvonalak bejárása 

Matematika: Tájékozódás a 

térben – a tér egy pontjának 

megadása többféleképpen. 

Alkotások térben, síkban. 

Néhány további geometriai 

tulajdonság (testek halója) és 

kapcsolat (párhuzamosság, 

merőlegesség). 

Geometriai transzformációk.  

Testek építése adott 

szempontok szerint 
Útvonalak követése, jelölése 

(kézmozdulattal, nyíllal, 

képpel, ...), a megfigyelések  
 

Informatika: Térlátás 

fejlesztése a számítógépen – 

oktatóprogramokon keresztül. 

Többféle játék-, oktató-, 
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ismeretterjesztő program 

futtatása. 

Algoritmusok felismerése, 

megfogalmazása, végrehajtása. 

Részek. A részek kapcsolata. 

Sorrend. 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

 Játék, térlátás, problémamegoldás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Különböző matematikai versenyek feladattárából 

válogatott feladatok megoldása 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Matematikai alapismeretek 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az együttműködés fejlesztése páros és csoportos tevékenységekben. 

Vitakultúra fejlesztése.Az idővel való hatékony gazdálkodás. 

Problémamegoldó gondolkodásban való gyakorlottság és 

eredményesség fokozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés különböző feladattípusokkal és azok 

megoldásával./ Jártasság megszerzése a feladatok 

megoldásában.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Adott feladatok szövegének 

megértése 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Az önismeret fejlesztése. 

Együttműködés és egymás 

munkájának jó szándékkal 

történő értékelése, érzések és 

ellenérzések építő jellegű 

kifejezése, a vélemények nyílt 

közlése, egyszerű indoklása. 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

 problémamegoldás. bemutatás, értékelés, vita,  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kompetenciás feladatok megoldása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Matematikából az eddig tanultak készségszintű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az idővel való hatékony gazdálkodás. Problémamegoldó 

gondolkodásban való gyakorlottság és eredményesség fokozása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életszerű szituációban megjelenő probléma megoldása/ 

Jártasság megszerzése a feladatok megoldásában. 
Magyar nyelv és irodalom: 

Adott feladatok szövegének 

megértése 
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Matematika: 

grafikonok, táblázatok,  

diagramok,  

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

kompetencia, elemzés, ábrázolás, leolvasás,  

 

 



 

 

 

Kis történészek” tehetségkör 
( TÁMOP 3.4.3 fennt.) 

A tehetségkör célja:  

 

 lehetőséget biztosítani a történelem iránt érdeklődő gyerekek számára érdeklődésük, 

egyéni képességeik és tehetségük kibontakoztatása 

 a tanórákon kívül elsajátítható tudás átadása 

 a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek, attitűdjének, motivációjának 

rendszerszerű fejlesztése, követése 

 a tanulók tudásának célirányos fejlesztése 

 a tanulók felkészítése az önálló információszerzés és felhasználás módszereire, a 

középiskolai tanulmányokra 

 irányított szabadidős foglalkozások nyújtása 

 differenciált oktatás megszervezése 

 a történelmi múlttal való találkozás és a történelemből fakadó tanulságok feldolgozása 

a tanulók számára személyes élmény legyen 

 városi versenyekre történő felkészítés 

 a közvetlen környezetünk múltjának, hagyományaink megismerése 

 Hódmezővásárhely történelmi, kulturális életének megismertetése, felkutatása 

A tehetségkör feladata: 

 a célok eléréséhez szükséges támogató környezet kialakítása 

 a tanulók érdeklődési körének megfelelő témakörök feldolgozásának biztosítása 

 a tanulók személyiségének fejlesztése 

  a tanulókat motiválttá tenni a kooperatív technikák alkalmazása segítségével 

 kreativitást fejlesztő módszerek felhasználása 

 a hódmezővásárhelyi múzeumokkal, kulturális intézményekkel történő kapcsolattartás 

 a tanulók versenyekre való felkészítése 

 esélyegyenlőség, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása 

Témakörök Fejlesztendő készségek, 

képességek 

Módszerek, eszközök 

A szakkör megalakulása, 

célok, feladatok 

megbeszélése 

 

Együttműködés 

Tervezés képessége 

Frontális munka- 

megbeszélés 

Lovagi kultúra jellemzői 

 

Új információ szerzésének 

képessége 

Kommunikatív készség 

Tájékozódás térben és időben 

Együttműködés 

Lényegkiemelés 

Kreativitás 

 

Csoport munka- 

szövegfeldolgozás, 

ötletbörze, térképkészítés, 

plakát készítése 

 

Frontális munka- bemutató 

 

Lovagi címer, pajzs, 

fegyverek készítése 

 

Érdeklődés, nyitottság 

Információ szerzésének 

képessége 

Fantázia 

Csoport munka- információk 

szerzése internetről, 

szakkönyvekből 

rajzok, vázlatok készítése 



 

 

Kreativitás 

Önálló problémamegoldás 

 

Frontális munka- bemutató, 

beszélgetőkör 

 

A középkori egyház Emlékezet 

Megfigyelőképesség 

Hazafiság 

Térbeli és időbeli 

tájékozottság 

Szövegértés 

Kommunikatív készség 

 

Frontális munka- 

beszélgetőkör 

Csoport munka- térkép, 

rajzok készítése 

Boszorkányüldözések Kommunikatív készség 

Együttműködés 

Információk gyűjtése és 

kezelése 

Együttműködés 

Vitakészség 

Logikai gondolkodás 

 

Frontális munka- 

beszélgetőkör 

Csoport munka- életrajzok 

feldolgozása, bemutatása, 

érdekességek gyűjtése 

Reneszánsz kultúra Információgyűjtés és 

információkezelés 

Kommunikatív készség 

Együttműködés 

Tolerancia 

Vitakészség 

 

Csoport munka- 

információszerzés, 

gyűjtőmunka, plakátkészítés, 

bemutatás 

 

Frontális munka - ismertetés 

Képregény készítése 

tetszőleges történelmi 

témákban 

 

 

 

 

 

Kreativitás 

Fantázia 

Korábbi ismertek felidézése 

Kézügyesség 

Kommunikatív készség 

Szövegértés 

Együttműködés 

 

 

Frontális munka- 

megbeszélés 

Csoport munka- szakértői 

mozaik, 

szövegfeldolgozás 

 

Az öltözködési divat 

alakulása, változása a 

történelem folyamán 

Szövegfeldolgozás 

Kommunikatív készség 

Együttműködés 

Tolerancia 

Kreativitás 

Érdeklődés 

 

Csoport munka- 

gyűjtőmunka 

Bemutató készítése 

 

Látogatás az Árpád utcai 

tájházban 

Érdeklődés 

Információszerzés 

Megfigyelőképesség 

Frontális munka- előzetes 

szempontok szerinti 

feladatmegoldás 

 

Vásárhelyi séta (Vásárhely 

épületei) 

Megfigyelőképesség 

Érdeklődés 

Kreativitás 

Csoport munka- 

Hódmezővásárhely 

nevezetességeinek 



 

 

Információfeldolgozás 

 

fényképezése, lerajzolása, 

bemutatása, ppt készítése 

Látogatása a Városházán 

(torony) 

 Frontális munka 

beszélgetőkör, 

Csoport munka – előzetes 

szempontok szerinti 

megfigyelés 

 

Látogatás az Emlékpont 

Múzeumban 

Megfigyelőképesség 

Érdeklődés 

Vitakészség 

Logikai gondolkodás 

Tolerancia 

Empátia 

 

Frontális munka - látogatás 

az Emlékpontban 

 

 

Látogatás a Holokauszt 

Múzeumban 

Megfigyelőképesség 

Érdeklődés 

Vitakészség 

Logikai gondolkodás 

Tolerancia 

Empátia 

 

Frontális munka –látogatás a 

múzeumban, megbeszélés 

 

Egyéni munka- előzetes 

szempontok szerinti 

megfigyelés 

 

 

Az éves munka értékelése, 

zárása 

Kritikai gondolkodás 

Önértékelés 

Önismeret 

Lényegkiemelés 

együttműködés 

Tolerancia 

Empátia 

 

Frontális munka- szóforgó, 

ötletbörze 

 
  



 

 

Kreatív tehetségkör 

A kreatív tehetségkör foglalkozásainak célja, hogy a kulcskompetenciák további 

fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak megfelelő szinten az őt 

közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A kézügyesség és az 

alkotó fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és munkavégzésére kapnak 

ösztönzést. Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az erkölcsi értékekből, a 

megőrzendő szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar kultúrából. A tevékenységek 

közbeni magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez megalapozza az emberek 

közötti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult illemszabályainak elsajátítását. 

Az önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási módszerek alkalmazását igényli, 

amelyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is szükséges. Javarészt még 

bemutatás utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de egyre önállóban, a saját 

műveleti sorrendet is követve. A kivitelezés során a kézügyesség, a mozgáskoordináció, a 

testtartás, az erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a forma, a szerkezet, a funkció és 

az esztétikum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a helyes munkafogások és 

a célszerű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó népi tárgyalkotó 

tevékenységek a már megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés sokféleségét 

tükrözik. A szókincs bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is játékos keretek 

közt történik. Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is elkezdődik. 

Feladataink, hogy felismerjük a kreatív gyereket, ösztönözzük, motiváljuk 

kreativitásukat kielégítsük szükségleteiket. Fontosnak tartjuk a biztatást, hogy meg tudjon 

birkózni a feladatok sokszínűségével. Meg kell akadályoznunk az elkallódást! 

Az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni kell a fejlődésüket. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Papírmegmunkálás Órakeret 17 óra 

Előzetes tudás 

A kisiskolás korban használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak 

ismerete; az anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi 

vizsgálattal; anyagalakítás:  hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és 

rajzeszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a 

tevékenységek során. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, 

modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”. 

Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a 

kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében 

történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri 

megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése. 

Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti 

látványok hangulatának visszaadása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A feladatok  megvalósítása során az alábbi területek kerülnek 

fejlesztésre: 

 szépérzék,  

 eszközhasználat ,  

 nyírás, eszközhasználat, 

  együttműködés, tolerancia, 

  előkészítés, alakítás, 

Magyar nyelv és irodalom: 

Figyelem a 

beszélgetőtársra. 

Szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

  

 



 

 

  esztétikai érzék. 

  pontosság, esztétikum, szabályok betartása, 

  tervezés, megvalósítás,  

  kifejező készség fejlesztése,  

  kreativitás, 

 kommunikáció,  

 figyelem, 

  szókincs bővítése, 

 memória, 

  kézügyesség 

 

Környezetismeret: Anyagok 

tulajdonságai, 

halmazállapot-változás. 

Kísérletek oldatokkal, 

fénnyel, hővel. 

 

Erkölcstan: én magam, 

szűkebb környezetem 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érzékelés, önkifejezés, szín, mintázat, felület, sík, tér, grafikai és plasztikai 

eljárás, kompozíció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes anyagok megmunkálása Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. 

Természetes anyagok felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a 

szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből 

származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett 

tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági 

kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos 

használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő 

erőkifejtés képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a 

takarékosságra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. 

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, 

hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, 

pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, laposöltés, 

keresztöltés, gobelin-öltés), hímzések gyakorlása. 

Környezetismeret: 

anyagi tulajdonságok. 

 

Matematika: mérés, 

becslés, szerkesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

rajzeszközök 

használata, épületek 



 

 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok 

készítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, 

illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával 

minta vagy rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy 

konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával 

minta, kép, illetve rajz alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, 

tárolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, 

segítségnyújtás. 

jellemzői. 

 

Erkölcstan: Szellemi 

termékek az 

emberiség 

szolgálatában. 

A tudás hatalma. 

A világ megismerése. 

Tárgyaink világa. 

A világ öröksége. 



 

61 
 

Gyermektánc 

Célja: 

 A magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban.  

 A magyar néptáncokon keresztül hagyományaink megismerése  

 A magyar néptáncok lépésanyagának, jellegzetességeinek elsajátítása 

 A táncolás, az éneklés és a játék örömének, közösségformáló erejének megélése, 

képességfejlesztő hatásainak kiaknázása. 

Feladatai: 

Ismertesse meg a gyerekekkel 

 a hagyományos népi játékokat 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet 

 a dialektusok tánctípusait, táncrendjét 

Alakítsa ki a gyerekekben 

 a rendszeres munka természetes igényét 

 a megfelelő munkafegyelmet 

 az esztétikai érzéket 

 a művészetek befogadására való nyitottságot 

 a múlt és jelen értékeinek befogadására fogékonyságot 

 a művészi előadásmód kivitelezését 

 

Tevékenységek Készségek, képességek Munkaformák, 

módszerek 

1-2. évfolyam előképző szakasz 

I. Gyermekdalok, népdalok, 

kiszámolók, népszokások dalai 

a) Kiszámolós játékok tanítása  

b) Gyermekdalok tanítás 

c) Ismerkedés az ugrós dallamokkal, 

és ahhoz tartozó alap motívumok 

tanítása 

d) Gyermekdalok és népdalok 

ritmus kíséretének tanítása 

e) Mozgásos gyermekjátékok 

énekes kíséretének tanítása. 

 

 

• mozgáskultúra fejlesztése 

• fizikai állóképesség fejlesztése 

• ritmusérzék, hallás, zenéhez 

való alkalmazkodás fejlesztése 

• éneklési képesség fejlesztése 

• tér-, forma-és stílusérzék 

• téri tájékozódás fejlesztése 

• testséma fejélesztése 

• szem-kéz koordináció 

fejlesztése 

• mozgásmemória, koncentráló 

képesség fejlesztése 

• nagymozgások fejlesztése 

• improvizációs készség, 

Egyéni munka 

Páros munka 

Heterogén csoportos 

munka 

Bemutatás 

Mondókázás 

Gyakorlás 

Zenehallgatás 

Ritmizálás 

Hallás utáni daltanulás. 

Éneklés. 

Játék 

II. Ritmusgyakorlatok 

a) Egyszerű ritmusvariánsok tapsos 

gyakorlatai 

b) Egyszerű mozgássorok tapsos 

ritmuskísérete 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

Heterogén csoportos 

munka 

Ritmizálás 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Improvizáció 

III. Énekes-mozgásos 

gyermekjátékok népszokások 

Egyéni munka 

Páros munka 
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a) Irányváltó járások. 

b) Kígyó- és csigavonalban történő 

mozgások 

c) Szökdelések formái 

d) Járások és szökdelések páros 

formában 

e)  Páros-forgók gyakorlatok 

f)  Fogyó-gyarapodó játékok 

g) Szerepjátszó-szerepváltó játékok 

h) Bújó-kapuzó játékok 

• figyelem, 

koncentrálóképesség fejlesztése 

• felismerés fejlesztése 

• kitartás fejlesztése 

• tolerancia 

• az önbizalom, önértékelés 

fejlesztése, 

•  sikerélmények biztosítása 

 

 

Heterogén csoportos 

munka 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Járás 

Irányváltás 

Szökdelés 

Forgás 

Bújócskázás 

Éneklés 

IV. Néptánc, motivika 

a) A játékokhoz fűződő 

lépésformák, ugrásformák 

tanítása 

b) Ugrós dallamokhoz 

kapcsolódó hármasugrás 

tanítása 

 

Egyéni munka 

Páros munka 

Heterogén csoportos 

munka 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Zenehallgatás 

Ritmizálás 

Improvizáció 

3. – 4. évfolyam (alapozó szakasz) 

Tánctechnika:  

gimnasztika: járás lábujjon, sarkon, 

külső- és belső láb élen; futások 

különböző kartartással, 

lábemeléssel; törzs-, kar – és 

fejgyakorlatok   

speciális gyakorlatok: helyes 

testtartás 

 

• mozgáskultúra fejlesztése 

• fizikai állóképesség fejlesztése 

• ritmusérzék, hallás, zenéhez 

való alkalmazkodás fejlesztése 

• éneklési képesség fejlesztése 

• tér-, forma-és stílusérzék 

• téri tájékozódás fejlesztése 

• testséma fejélesztése 

• szem-kéz koordináció 

fejlesztése 

• mozgásmemória, koncentráló 

képesség fejlesztése 

• nagymozgások fejlesztése 

• improvizációs készség, 

• figyelem, 

koncentrálóképesség fejlesztése 

• felismerés fejlesztése 

• kitartás fejlesztése 

• tolerancia 

Egyéni munka 

Páros munka 

Heterogén csoportos 

munka 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Járás 

Futás 

Irányváltás 

Dobogás 

Ritmizálás 

Improvizáció 

Szökdelés 

Forgás 

Bújócskázás 

 

Ritmika:   

- hangjegyérték gyakorlatok: 

nyolcad-negyed-fél értékű 

járás tapssal 

- visszhang gyakorlatok 

- futótűz – ritmus továbbadása 

tapssal, dobogással 

Játék: 

- az életkori sajátosságoknak 

megfelelő játékok (párválasztó, 

párcserélő, vonulós-kapuzós) 

kiolvasók 

Néptánc: Dunántúli táncdialektus  
- dunántúli ugrós alapmotívumok: 

cifra, höcögő, térdütögető, csapások 

és ezek variációi, keresztező futó, 

vonulós-dudálós motívumok 

- eszközös táncok: fiúknak 

kanásztánc, lányoknak mezőföldi 

karikázó / egyes és kettes csárdás 

rugózva, sarkas, sarkas höcögő, 

lengető höcögő, ezek variánsai, 

Egyéni munka 

Páros munka 

Heterogén csoportos 

munka 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Éneklés 

Zenehallgatás 

Ritmizálás 

Improvizáció 
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futó-tükörcsárdás 

- Rábaközi táncok /dús, verbunk/ 

- ugrós motívumok Rábaközből: 

kopogó, sarkas cifra, ugrócsapó és 

variánsai, terpeszcsapó 

- verbunk motívumok (Rábaköz): 

tapsbemérő, fordulós és variációi, 

lengető-séta, pattintó, csapó, 

hegyező 

• az önbizalom, önértékelés 

fejlesztése, 

•  sikerélmények biztosítása 

 

 

 

 

Tánctechnika: 

-  gimnasztika 

-  speciális gyakorlatok: eddig 

tanultak kombinációja; 

hangsúly gyakorlatok; 

ugrások; forgás, fejkapás 

technika  

Egyéni munka 

Páros munka 

Heterogén csoportos 

munka 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Járás 

Ugrás 

Irányváltás 

Ritmizálás 

Improvizáció 

Tapsolás 

Ritmika:   

      - ütemfelezés, kontrás taps 

      - zenei ütemre való mozdulat 

illetve tánckezdés 

      - eddig tanultak elmélyítése, 

kombinációi 

      - hosszabb ritmusképletek 

memorizálása   

      - kéz-láb függetlenítése 

Néptánc: Dél-Alföldi 

- Dél-alföldi páros ugrós: egyes 

csárdás (pihenő), előrevágós cifra, 

oldalazó, hátravágó, kopogó, 

légbokázó-cifra, futó cifrával, 

csapások, haladó bokázók, föld-

csapó, szökellős dobogó.  

- Dél-alföldi csárdás: kettes csárdás, 

darudübögő, fent hangsúlyos páros 

forgás, forgás   váltók (huppantós, 

ledobbantós, bokázós), páros 

bokázó, oldalt dobbantós, kisharang, 

fél fordítós (döntéssel is), előre-

hátrahaladó 

Egyéni munka 

Páros munka 

Heterogén csoportos 

munka 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Improvizáció 

Zenehallgatás 

Ritmizálás 

Improvizáció 

 

 

Folklórismeret: 

Népszokások bevezetése: 

Életkoruknak megfelelő néprajzi 

ismeretek. Az őszi, a téli, a tavaszi, 

és a nyári ünnepkör jeles napjai és 

az azokhoz fűződő népszokások. 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, 

azok elnevezései, öltözködési 

szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései.  

Egyéni munka 

Páros munka 

Heterogén csoportos 

munka 

Beszélgetés 

Bemutatás 

Kutatás 
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Angol nyelvi tehetségkör 

A tehetségkör alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a 

tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. Cél a 

tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, a versenyekre való felkészítés és 

részvétel, valamint fontos még a felkészítés a továbbtanulásra, és a hagyományos, helyi 

szervezésű verseny megszervezése, lebonyolítása. Fontos a tanulók sikerélményhez juttatása, 

ezáltal motivációjuk növelése. 

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 sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki.  

 Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, 

korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide 

tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem 

használatának szabályai is.  

 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 nagyban 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, 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.  

Fontos, hogy a tanulók tudjanak tájékozódni a mindennapi élet szituációiban, ismerjék meg a 

célnyelvi országok szokásrendszerét. 

Az IKT- eszközök használatával készítsenek prezentációkat, adják elő a többieknek. 

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. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

. 

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 nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek 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.  
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Témakörök 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1. Iskola 

Iskolánk, tantárgyaink 

Földünk népei, 

országai 

Sportok, hobbik 

Iskolánk szokásai 

Nemzetek zászlói 

Földrajzi ismeretek 

Testnevelés  

 

 

2. Család, barátok 

Család, szórakozás 

Filmek, zene, Állatok, 

barátok 

Erkölcstan: 

Ének-zene, zenei ismeretek  

Biológia 

Természetismeret 

 

3. Szabadidő 

Szórakozás, mozi, zene 

Falusi és városi élet 

Szabadidő eltöltése 

Életvitel, technika 

Vizuális kultúra 

Természetismeret 

keresztény jellegű képeslapok rajzok, festmények vagy más 

művészeti jellegű tárgyak készítése (pl. színes fonálból könyvjelző 

készítése). 

 

4. Lakóhelyünk, 

otthonunk  
Lakás, város, 

Költözködés 

Nagyvárosok: 

London, 

Washington 

Földrajz 

Országismeret 

Tájékozódás a térképen 

A lakóhely részei 

5. Étkezés, ételek 

Gyorsétterem 

Egészséges ételek és 

italok 

Különlegességek 

Étkezési szokások 

Technika 

Életvitel és gyakorlat 

Egészséges életmód 

Egészséges és egészségtelen 

ételek 

étkezési szokások nálunk és más országokban, ételreceptek 

viselkedés az étkezésnél, helyes és helytelen táplálkozás. 

 

6. Ünnepek 

Halloween 

Hálaadás 

Anyák napja 

Országismeret 

Ünnepeink és más népek ünnepeinek összehasonlítása 

egyházi ünnepeink 

 ünnepek megnevezése, ünnepi ételeink, 

 

 

7. Angol amerikai 

szokások, zenei 

csemegék 

 

Multikulturális ismeretek gyarapítása 

 

Jó hangulat, érzelmi, hangulati elemek 

Kommunikációs készség 
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Fejlesztési célok és feladatok  

 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Aktív részvétel a foglalkozásokon, a célnyelvi óravezetés követése, a 

korábban feldolgozott szövegek megértése, alkalmazása más szituációban 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó,  bővülő szókinccsel 

megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

 

A fejlesztés tartalma 

 

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. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel; 

kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás nyelvi eszközökkel a 

hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

beszédfordulatokkal; 

A fejlesztés tartalma 

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. 

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 
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felszólítások, kérések. SULINOVA modulok alkalmazása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról.  

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 . 

 Szerepjáték előadása társakkal.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert neveket, szavakat és mondatokat. 

 
 

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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 

 

  



 

68 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során 

rövid szavak, mondatok másolása. 

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 

 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése,). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

dalszöveg. 
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Tanórán kívüli foglalkozások keretében megvalósuló tevékenységek 

Kis vakond” Környezet-szépítő kertbarát-kör 
1-2 osztály 

 

A gyerekek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei, tevékenységei, 

megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfélék. A 

szakkör abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül a csoport közös nyelvet, közös 

magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a különböző családi, illetve 

szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus élményén túl cél a 

közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, az érzékelt tapasztalatok 

megfogalmazása, megerősítése, hogy a környezet, az életmód, a végzett munka kapcsolatban 

állnak egymással. 

Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb 

környezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek 

megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt 

alakítjuk ki. Itt tevékenység során figyelhetnek 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 szakkör, de a probléma 

elhelyezése, a megfigyeléseken és tényeken alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé. 

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy 

kialakítása, a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése 

ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő 

természet vizsgálata (egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, 

melyeket csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói 

vizsgálódásra, a természettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül.  

A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre 

kerülő elemek a gyermek biztonságérzetének, bizalmának erősödését éppúgy szolgálják, mint 

tudásának gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy 

éppen a közlekedés vagy településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a 

kisgyermeknek, amelyek – ha közvetlenül nem is mindig vagy nem azonnal hasznosítja 

életében – világképének stabilitását szolgálják. 

Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első 

hónapokban jelent nehézséget az új környezet, az új feladatok teljesítése és az iskolai 

elvárásoknak való megfelelés. A szakkör – a tantárgyakhoz szorosan kapcsolódva – segíthet, 

hogy a gyermek a környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, új környezetét elfogadja, 

és abban biztonságot leljen.  

A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját 

tapasztalatokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más tapasztalatokkal és 

indokokkal való szembesítése teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati 

összefüggések megtalálására, az érvelésre, indoklásra, a tények felismerésére. 

A tevékenységekben, folyamatokban való aktív részvétel fejleszti a 

kezdeményezőkészséget és a felelősségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az 

azonosságtudat és a hagyományokhoz, munkához, társadalomhoz való kötődés erősítésében, 

az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret kibontakoztatásában is. 

Formálják az egészséges, környezettudatos életmóddal kapcsolatos szemléletet és a 

megvalósítás gyakorlatát, hozzájárulnak az önismeret fejlődéséhez, formálják a tanulónak a 

társakhoz és a tágabb közösséghez való viszonyukat. 
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A Kertész-kör munkáját 5 tematikai egységre osztottam. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy heteken keresztül egy témakörrel kell foglalkozni. A tanulásszervezés során kifejezetten 

ajánlott az egyes témakörök integrált feldolgozása, hónapokhoz, nevezetes világnapokhoz, 

időjáráshoz való illesztése.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szakköralakítás, ügyeleti rend elindítása, zárása, 

értékelése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés felkeltése a tevékenység iránt. Pozitív érzések keltése a 

környezet szépítés igénye felé. Munkakedv és munkaszeretet 

megalapozása. 

Fejlesztés: mozgáskoordináció, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

térlátás, emlékezet, szem- és kézkoordináció, szerialitás, figyelem, 

analógiás gondolkodás. 

Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, szociális 

kompetencia, eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Ismerkedés, tervek, teendők 

megbeszélése. 

 

 

Intézményi tisztasági ügyeleti 

rend indítása. 

 

 

Felügyeleti rendszer kidolgozása. 

 

 

Ügyeleti tábla készítése. 

A tanuló 

 képes igényei, gondolatai 

megfogalmazására; 

 helyesen alkalmazza a 

szükséges eszközöket; 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket; 

 társaival képes sikeresen 

kooperálni. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Matematika: irányok, 

koordinátarendszer. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás különböző 

irányokban, 

kooperáció a társakkal. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szem- és 

kézkoordináció, 

papírmegmunkálás, 

környezettudatos 

életmód. 

kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
tisztaság, ellenőrzés, együttműködés, ügyelet, vonal, átló, sor,  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetvédelmi világnapok 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

Otthoni előzetes felkészülés, ellátott iskolai teendők, biciklizés, 

gyalogos közlekedés szabályai, helyes társas érintkezés szabályai, 

ismérvei, technika és rajz órákon tanult készségek 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés felkeltése a környezet-és természetvédelem iránt, 

ismeretbővítés, hasznos időtöltés meglátásának kialakítása, 

környezettudatos magatartásra nevelés. 

Fejlesztés: kooperációs készségek, szociális kompetencia, esztétikai 

érzék, gondolkodási képességek, emlékező képesség, fantázia, finom 

motorikus képességek, tanulási készségek, kommunikációs képességek, 

vitakészség, szókincs, tér- és formaérzékelés, összefüggéslátás, 

analizáló-szintetizáló képesség, problémamegoldó képesség, 

konfliktuskezelés képessége, önismeret, 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Takarítási Világnap (szept. )  - 

Vigyázok környezetem 

tisztaságára, szépségére - 

plakátkészítés a folyosóra, 

udvarra. 

 

Autómentes nap (szept. ) – 

Gyalog és kerékpárral 

közlekedem! – séta / kerékpár-

túra: a környező virágos kertek 

megtekintése. 

 

 

A magyar népmese napja 

(szept. ) –  Benedek Elek 

meséiben előforduló növények, 

munkák – illusztráció készítése. 

 

Állatok Világnapja (okt. ) 

plakát, kvízjáték készítése 

 

Földünkért Világnap (okt. ) - 

Mit tehetünk mi gyerekek és 

pedagógusok Földünk 

védelmében? – beszélgetés 

felsősökkel, felsős tanárokkal, 

szülőkkel,  

 

Plakát készítése a folyosóra, 

udvarra (közös program 

tervezése, szervezése) 

 

Városok Napja (nov. ) - 

Hódmezővásárhely  

 

„Ne vásárolj Semmit” Világnap 

(nov. ) – Milyen felesleges 

holmikat vásárolunk? Mi lesz 

azzal, ami már nem kell vagy 

tönkre ment? Szemét a kertben, 

A tanuló 

 képes felismerni az alapvető 

társadalmi, környezeti 

értékeket; 

 képes gondolatait társaival, 

környezetével megértetni; 

 tud az adott témában 

kérdéseket megfogalmazni, 

„vitázni”; 

 képes az alapvető 

kommunikációs szabályok 

betartására; 

 helyesen alkalmazza a 

szükséges eszközöket; 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket; 

 társaival képes sikeresen 

kooperálni; 

 betartja a közlekedési 

szabályokat; 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

versek, mesék, társas 

kommunikációk, vita-

fórum, kvíz-játék, 

rejtvény,  

 

Matematika: irányok, 

koordinátarendszer, 

mérések, formák, 

megfigyelések, 

számolás, becslés. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás különböző 

irányokban, 

kooperáció a társakkal, 

túrázás, kerékpározás. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem, 

esztétikai érzék, 

építészet, szobrászat, 

rajz, manuális 

tevékenykedtetés, 

eszközhasználat, IKT 

eszközök használata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szem- és 

kézkoordináció, 

papírmegmunkálás, 

műanyag felhasználás, 

fotózás, , IKT 

eszközök használata, 

környezettudatos 

életmód, 

újrahasznosítás, 

energiafelhasználás. 
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udvaron? Mit tehetünk? 

 

Biodiverzitás Védelmének 

Világnapja (dec. ) - az élővilág 

sokfélesége. 

 

A Magyar Kultúra Napja 

 (jan. )  

Kedvenc verseinkben, 

meséinkben, dalainkban megbújó 

környezeti témák. 

 

A Tisza Élővilágának 

Emléknapja ( febr. ) - Film, 

beszélgetés, rajz, játék. 

 

A Vizes Élőhelyek Világnapja – 

( febr. ) Film, beszélgetés, rajz, 

játék. 

 

 

Nemzetközi 

Energiahatékonysági Nap  
(márc. 06.) Hogyan hasznosítja az 

ember az energiákat a kerti 

munkákban? Milyen energiákat 

hasznosít? –beszélgetés, vita,  

 

Egyszerű szélkerék készítése 

műanyag flakonból- 

újrahasznosítás. 

 

A Víz Világnapja márc. 22.) 

Miért fontos növényeinknek a 

víz? – film, beszélgetés, 

anyaggyűjtés, plakátkészítés, 

rejtvények, kvíz-játék 

 

Műemlékvédelmi VN (ápr. 18.) 

– városi séta, műemlékeink, 

épületeink megfigyelése 

Fotózás, internetes gyűjtés, 

újságkivágások gyűjtéséből tabló 

készítése 

 

A Föld Napja- (ápr. 22.) 

 

Madarak és Fák Napja- május 

10. városi verseny 

megrendezésének segítése. 

 

Ének-zene: dalok, 

zenék. 

 

Környezetismeret: 

növénytani és állattani 

ismeretek, épített és 

természeti környezet, 

élőhelyek, 

természetvédelem, 

energiafelhasználás. 
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Biológiai Sokféleség 

Nemzetközi Napja május 22. – 

séta, kerékpártúra 

 

Környezetvédelmi Világnap 

(júni 05.) 

Tisztasági ügyeleti osztályrend 

éves munkájának értékelése. 

 

kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tisztaság, együttműködés, érték, társadalom, természet, környezet, 

közlekedés, állatvilág, világnapok, biológiai sokféleség, műemlék, energia, 

autómentes, népmese, népművészet 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A virágoskert, udvar, folyosó virágainak gondozási 

teendői 

Órakeret   

34 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés felkeltése a környezet-és természetvédelem iránt, 

ismeretbővítés, hasznos időtöltés meglátásának kialakítása, 

környezettudatos magatartásra nevelés. 

Fejlesztés: kooperációs készségek, szociális kompetencia, esztétikai 

érzék, gondolkodási képességek, emlékező képesség, kommunikációs 

képességek, vitakészség, szókincs, tér- és formaérzékelés, 

összefüggéslátás, analizáló-szintetizáló képesség, problémamegoldó 

képesség, konfliktuskezelés képessége, önismeret, 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Növényültetés,  

magok elvetése,  

csíráztatás,  

szerszámok előkészítése, 

rendbetétele, 

kapálás,  

gyomlálás,  

gereblyézés,  

kertjeink csinosítása,  

cserepes virágok ápolása. 

A tanuló 

 képes felismerni az alapvető 

társadalmi, környezeti 

értékeket; 

 képes gondolatait társaival, 

környezetével megértetni; 

 tud az adott témában 

kérdéseket megfogalmazni, 

„vitázni”; 

 képes az alapvető 

kommunikációs szabályok 

betartására; 

 helyesen alkalmazza a 

szükséges eszközöket; 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket; 

 társaival képes sikeresen 

kooperálni; 

 betartja a munkatevékenység 

szabályait, balesetvédelmi 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

társas kommunikációk, 

vita-fórum.  

 

Matematika: irányok, 

mérések, formák, 

megfigyelések, 

számolás, becslés. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás különböző 

irányokban, 

kooperáció a társakkal. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem, 

esztétikai érzék, 

építészet, manuális 

tevékenykedtetés, 

eszközhasználat. 
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előírásokat; 

 feladatát el tudja végezni. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szem- és 

kézkoordináció, kerti 

munkák, 

növénygondozás, 

fotózás, 

környezettudatos 

életmód, 

újrahasznosítás. 

 

Környezetismeret: 

növénytani és állattani 

ismeretek, épített és 

természeti környezet, 

élőhelyek, 

természetvédelem,  

kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
tisztaság, együttműködés, érték, természet, környezet, gondozás, ápolás,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulmányi séták, kerékpáros túrák 

Órakeret   

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés felkeltése a környezet-és természetvédelem iránt, 

ismeretbővítés, hasznos időtöltés meglátásának kialakítása, 

környezettudatos magatartásra nevelés. 

Fejlesztés: szociális kompetencia, esztétikai érzék, emlékező képesség, 

kommunikációs képességek, tér- és formaérzékelés, összefüggéslátás, 

problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés képessége, szabálytudat 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

séta iskolánk környékén, 

 

kerti munkák,  

kertgondozás,  

növényápolás,  

 

 

Épített környezetünk: 

műemlékek, szép épületek, dísz 

kutak, szobrok megtekintése 

 

kerékpártúrák 

a Tisza élővilágának 

(környezetének),  

 

„Kubik-gödrök”- tanösvény 

élővilágának megfigyelése,  

A tanuló 

 képes felismerni az alapvető 

társadalmi, környezeti 

értékeket; 

 képes gondolatait társaival, 

környezetével megértetni; 

 tud az adott témában 

kérdéseket megfogalmazni, 

„vitázni”; 

 képes az alapvető 

kommunikációs szabályok 

betartására; 

 helyesen alkalmazza a 

szükséges eszközöket; 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket; 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

társas kommunikációk, 

vita-fórum.  

 

Matematika: irányok, 

mérések, formák, 

megfigyelések, 

számolás, becslés. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás különböző 

irányokban, 

kooperáció a társakkal, 

séta, kerékpározás. 

 

Vizuális kultúra: 
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ismeretbővítés, 

 

 

 társaival képes sikeresen 

kooperálni; 

 betartja a munkatevékenység 

szabályait, balesetvédelmi 

előírásokat; 

 feladatát el tudja végezni. 

 

vizuális figyelem, 

esztétikai érzék, 

építészet, 

eszközhasználat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szem- és 

kézkoordináció, kerti 

munkák, 

növénygondozás, 

fotózás, 

környezettudatos 

életmód, 

újrahasznosítás. 

 

Környezetismeret: 

növénytani és állattani 

ismeretek, épített és 

természeti környezet, 

élőhelyek, 

természetvédelem,  

kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Műemlék, épített környezet, Kubik-gödrök, tanösvény, díszkút,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tematikus játékok, játékos foglalkozások, beszélgető 

körök 

Órakeret    

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hasznos időtöltés meglátásának kialakítása, a játék szépségének, az 

együttjátszás örömeinek átadása, környezettudatos magatartásra nevelés, 

érdeklődés felkeltése a környezet-és természetvédelem iránt, 

ismeretbővítés. 

Fejlesztés: szociális kompetencia, esztétikai érzék, emlékező képesség, 

kommunikációs képességek, tér- és formaérzékelés, összefüggéslátás, 

problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés képessége, önismeret, 

szabálytudat, kooperációs képesség, irodalmi nevelés, kombinatorikai 

nevelés,  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Barangolás a mesék 

birodalmában: Benedek Elek 

meséi 

 

 

Közeleg az ünnep! Ne vágj ki 

minden fát! 

 

Mit mesélsz?- élménybeszámoló 

A tanuló 

 képes felismerni a társadalmi, 

környezeti lehetőségeket; 

 képes gondolatait társaival, 

környezetével megértetni; 

 tud az adott témában 

kérdéseket megfogalmazni, 

„vitázni”; 

 képes az alapvető 

kommunikációs szabályok, 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

társas kommunikációk, 

vita-fórum, Benedek 

Elek meséi, 

ünnepvárás.  

 

Matematika: irányok, 

mérések, formák, 

megfigyelések, 
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a téli szünetről 

 

Játék: Kecske ment a kiskertbe… 

népi gyermekjáték 

 

A tél örömei: hógolyócsata, hóvár 

építése, hóember építése, 

szánkózás 

 

Társasjáték készítés saját ötletek 

alapján. 

 

rejtvények, kvíz-játék 

 

Játékos gyereknap 

játékszabályok betartására; 

 helyesen alkalmazza a 

szükséges eszközöket, 

szabályokat; 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket; 

 társaival képes sikeresen 

kooperálni; 

 alkotó módon vesz részt a 

játékban „ötletel”, 

 segíti társait, 

 játék közben is ügyel társaira, 

  

 

számolás, becslés. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás különböző 

irányokban, 

kooperáció a társakkal, 

mozgásos játék. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem, 

esztétikai érzék, 

manuális 

tevékenykedtetés, 

eszközhasználat, 

ünnepvárás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szem- és 

kézkoordináció, 

fotózás, 

környezettudatos 

életmód, ünnepvárás, 

újrahasznosítás. 

 

Környezetismeret: 

növénytani és állattani 

ismeretek, épített és 

természeti környezet, 

élőhelyek, 

természetvédelem,  

kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Benedek Elek, irodalom, rejtvény, kvíz-játék, olvadás, fagyás, társasjáték, 

dramatizálás, népi játék 
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Játékok-társasjátékok 

Korosztály: 2.-3. osztály 

Cél: A szabadidő értelmes eltöltése szórakoztató, versenyszerű helyzetekben,a gyerekek 

szabadon választott, az iskolai munkától elhatárolt tevékenységekkel .Ezzel testi, lelki 

fejlődésük elősegítése. 

Feladatok: Testi nevelés: mozgásos játékokkal valósíthatjuk meg. 

 Értelmi nevelés: játékszabályok megértése, alkalmazása, játékok elsajátítása során 

érvényesül. 

 Esztétikai nevelés: a játékok belső sajátosságaival, másrészt lefolyásának külső 

körülményeivel kapcsolatosak. 

 Erkölcsi nevelés: a játékok erkölcsi nevelési lehetőségeit főleg a közösségi nevelés, 

munkára nevelés, fegyelemre nevelés területén valósíthatjuk meg. 

Számtalan lehetőség adódik az érzelmi nevelésre is. 

Fejlesztett képességek: szabálykövetés, koncentráció, figyelem, testi és lelki fejlődés 

elősegítése, közösségben való szerepvállalás, problémamegoldó képesség, stratégiai 

gondolkodás, térlátás, szókincsfejlesztés, koncentráció képesség fejlesztése, kudarctűrés 

feldolgozása, fegyelmezettség kialakítása, térlátás, verbális, vizuális memória, logikus 

gondolkodás. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társasjátékok Órakeret  

35óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Szabálytudat és feladattudat kialakítása versenyhelyzetben, énkép és 

önértékelés, önirányítás, önfegyelem, társas kapcsolatok, a játékosok 

tisztelete, kockázatvállalás, az egészséges versenyszellem kialakítása, 

kudarctűrő képesség fejlesztése.  

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Tantermi, Társas játékok  

 

Székfoglaló 

Asztalcsapkodó 

Fejre csapós 

Tollpihe - tenisz 

Pingpong labda- kergetés 

Lufi- bökős 

Ki a karmester? 

Gyűrűkeresés 

Csendkirály 

Kakukk 

Körbeülős 

Mit vihetek magammal a 

sivatagba? 

Bumm 

A tanuló képes az új játékok 

szabályszerű lefolytatására, 

társaival való együttműködésre, 

közös játékra. 

 

 

A tanuló képes 

helymeghatározásokra, irányok 

felismerésére, irányváltoztatások 

elvégzésére.  

 

A tanuló képes elsajátítani az 

adott játék szabályait és 

alkalmazni a játékkal kapcsolatos 

stratégiai lehetőségeket, 

szabályszerű utasítások 

  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Matematika: irányok, 
logikus gondolkodás 

fejlesztése, sorrendiség 
szabályértés  

fejlesztése. 

 

  

 

Testnevelés és sport: 

mozgás különböző 

irányokban, 

kooperáció a társakkal 
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Elképzelt személy 

Keresztbe kezek 

Helycserés 

Egyet jobbra 

Csak fordítva 

Ki vagyok én? 

Ország, város 

Bizalomkapu 

Torpedó 

Amerikából jöttem. 

Fényképész 

Erre csörög a dió 

Tűz - víz repülő 

Hatökör  

Malom 

Dominó 

3-as malom 6-os malom 

Táblajátékok 

Logikai játékok 

Amőba 

Torpedó 

Pálcika játékok 

Marokkó 

Svindli 

Memória kártya 

Csapd le csacsi! 

Zsírozás 

Ismeretterjesztő kártyák 

Fekete Péter 

Technika kártyák 
 

követésével. 

 

 

A tanuló toleráns 

versenyhelyzetekben, képes 

önuralomra. 

 

A tanult ismeretek                                                 

alkalmazásával képes szabályos 

játszma lejátszására. 

Képes egyszerű 

lépéskombinációkat tábla nélkül 

fejben lejátszani. 

 

 

 

 

Ismeri a játékok szabályait. 

Képes az egyes játékok során 

kialakított stratégiák önálló 

alkalmazására. 

 

 

téri orientáció, logikus 

gondolkodás 

fejlesztése, 

sorrendiség, 

 

mozgáskoordináció, 

téri orientáció. 

 

A győzelem és a 

vereség feldolgozása. 

A versenyek szabályai, 

lebonyolításuk. A 

türelem és a 

csapatmunka 

összhangja. 

Mozgáskoordináció. 

Gyengeségek 

felfedezése és 

kihasználása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok, szabályismeret, sportszerűség, csapatszellem, győzelem,vereség 

A fejlesztés várt 

eredményei: 

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és 

tanulási lehetőség felismerése. A csapatérdek szerepének felismerése az 

egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontosságának tudatosulása. 

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés, játék Órakeret  

14óra 

Előzetes tudás Kisgyermekkori zenei élményanyag.  Gyermekjátékok, gyermekversek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Dalkincs bővítése dalok játszásával, hallás utáni daltanítással. 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása, megfelelő hangerővel való 

éneklés, érthető szövegejtés. Az éneklés örömének felkeltése. 
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Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, játékos feladatok megoldása 

alapritmusokkal és hangokkal. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

DALOS JÁTÉKOK 

Mókuska 

Erdő szélén 

Cinege 

Hol a cipőm 

A gazda rétre megy 

Kerek a káposzta 

Fejem, vállam, térdem 

Medvevadászat 

Ábrahámnak 40 fia volt? 

 

    Figyelem fejlesztése 

    tánccal és szabad mozgás-                                                

    improvizációval. 

 

 

    Gyermekjátékok, mondókák  

kiolvasók, és párcserélő 

körjátékok elsajátítása. A 

tréfás dalok megtanulása. 

 

A tanuló ismeri és alkalmazza 

a tanult játékok szabályait, 

ismeri a hozzájuk kapcsolódó 

dalokat, szövegeket. 

 

 

 Képes helyes testtartással, 

párjához, társaihoz térben 

alkalmazkodva mozogni, a 

tanult mozgások és játékok 

térformáit megvalósítani. 

Ismeri és érti a tanult dalok, 

játékok eredeti közösségi 

funkcióját. Értelmezni tudja a 

tanult dalok szövegét. 

 

 

 

  

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra 

fejlesztése: nagytesti 

mozgásoktól az apró 

mozgásokig. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódás térben, 

irányok. 

 

Erkölcstan: 

szabálytudat erősítése 

tolerancia, türelem. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

fejlesztése 

 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó szabad 

mozgásos előadás. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játék, szabály, szerep 

A fejlesztés várt 

eredményei : 

A tanulók a dalokat elő tudják adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből. 

Csoportosan szívesen, örömmel, bátran, énekelnek. Képesek az új dalokat 

rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. Kreatívan 

részt vesznek a játékokban és feladatokban. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
Órakeret 

25óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a 

cselekvésbiztonság formálása. 



 

80 
 

céljai: 
Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák fejlesztése. 

 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a 

természetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes 

mozgásformák játékos formában történő alkalmazásával a 

játéktevékenység fejlesztése. A tevékenységek során az énközpontúság 

csökkentése a taktikai gondolkodás megalapozása és a csapathoz való 

pozitív viszony alakítása során 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

SZABADTÉRI JÁTÉKOK 

Hol az olló komámasszony? 

Adj király katonát! 

Csalogató. 

Üsd a harmadikat! 

Fekete-fehér 

Utolsó pár előre fuss! 

 

Tolvajok,- rendőrök 

Sebesültek fogollyal! 

Kinn a bárány… 

Ne nézz hátra! 

Kakukk a fészekben 

Színcápa 

Libafogó 

Mit akarsz te héja! 

Egyszerű kidobós 

Döngető vadászat. 

Cica a körben 

Szánkóverseny 

Hóvár- építőverseny 

Hócsata 

Óriáskígyó 

Négyzetes – körös fogó 

Sapkásfogó 

Szalagszerző 

Fiúnév-lánynév labdaadogató 

Számos kapó 

Ismeretek, 

személyiségfejlesztés 

Mozgáskapcsolatok megértése 

eszközzel, társakkal.  

Játékfeladatok, játékszabályok 

keretein belüli cselekvés, a 

társas szabályok 

megsértésének észlelése és 

jelzése, alkalmazkodás az 

irányításhoz. A sportszerűség 

fogalmának megértése 

 

Mozgásműveltség 

Ismerkedés a szabadidős 

tevékenységekkel és 

szabályaikkal a lehetőségek 

függvényében: 

Szabad, aktív 

játéktevékenység; szabad 

mozgás a természetben 

változatos időjárási 

körülmények közepette; 

feladatok és játékok havon és 

jégen siklások. Gördülések, 

gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; labdás játékok. 

 Szabadidős mozgásos 

tevékenységekben 

megvalósítható játékok. 

Testnevelés és sport: 

Motoros 

készségfejlesztés, 

mozgáskoordináció, 
mozgás különböző 

irányokban, 

kooperáció a társakkal, 

a győzelem és a 

vereség feldolgozása. 

A versenyek szabályai,  

lebonyolítása, 

sorrendiség. A türelem 

és a csapatmunka 

összhangja. 

Gyengeségek 

felfedezése és 

kihasználása 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés, 
szabályértés 

fejlesztése. A 

kérdésekre értelmes, 

rövid válaszadás, 

érvelés. 

Kifejezőképesség, 

szókincs, szóbeli 

szövegalkotási 

képesség. Asszociáció. 

Vizuális kultúra 

Térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem, : 

ismeretszerzés, 

tanulás, térbeli 

tájékozódás – a 

közvetlen 

környezetben található 
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tárgyakon a forma és a 

rendeltetés 

kapcsolatának 

elemzése. 

Matematika irányok, 
szabályértés, logikus 

gondolkodás 

fejlesztése; 

sorrendiség, 

összefüggések 

értelmezése és 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, védekezés, támadás, összjáték, 

együttműködés, sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés, 

különbözőség, másság, elfogadás, szabályszegés. Aktív játék, aktív 

pihenés, szabadidős tevékenység, sporteszköz. 

A fejlesztés várt 

eredményei: 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban. Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és 

feladathelyzetben, sportjátékokban. A játékfeladat megoldásából és a 

játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség felismerése. A 

csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a 

közös cél fontosságának tudatosulása. A sportszerű viselkedés néhány 

jellemzőjének ismerete. 
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KA-LAND diákújság szerkesztése 

3-4. évfolyam 

Az újságírás a hírek, leíró és szemléltető anyagok és vélemények közlésének 

mestersége a nyilvánosság felé az erre rendelkezésre álló médiumok, különösen az újságok, a 

televízió-adások, rádióadások és az internet útján. Az újságírás az egyik alapvető, emberi jog, 

a szólásszabadság gyakorlásának a legfontosabb eszköze. 

Az újságírás tanítása és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott 

értékeinek közvetítésére.  Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, a 

nemzeti önazonosságtudatot, felkelti a megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az esztétikai és az 

erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. 

E kerettanterv legfőbb tartalmi jellemzője, hogy a kulturális eszköz- és 

jelrendszerváltást, a digitalizációt és az IKT-eszközök használatát fontosnak tekinti a tervezet, 

ahogyan a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület fejlesztését is. Hangsúlyos szerepet 

kapnak e tervben a kortárs és a népszerű irodalom, a vizuális kultúra, a média, azaz a 

populáris kultúra jelenségei.  

Az újságírás hozzásegít a nyelv, mint változó rendszer megismeréséhez, illetve a 

nyelvi kompetencia fejlesztéséhez annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő 

szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok 

funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Ezzel segítve és megalapozva az önálló 

ismeretszerzést, tanulást, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 

gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. 

Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és szövegalkotási készsége teszi lehetővé, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális 

kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, 

a különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában 

alkalmassá válik a másodlagos, átvitt értelmű kifejezésmódból adódó jelentések 

felismerésére, reflexiójára, és arra, hogy saját szövegek alkotása során maga is éljen e 

lehetőségekkel. A szövegek önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a 

hallgatóságot figyelembe vevő elvárásoknak. Az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, 

továbbá a különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális 

elvárásoknak is csak így tud eleget tenni.  

A foglalkozások lehetőséget nyújtanak az IKT-s tanítási eszközök, módszerek, 

valamint az információ gyűjtésének és rögzítésének eszközeinek előtérbe kerülésének 

szükségességét. 

Alapvető fontosságúak, hogy az újságíró diákok között megvalósuljanak a szolidaritás, 

az erőszakmentesség, a tolerancia és a környezettudatosság értékei.  

A média szerepe korunkban növekedést mutat, képes hatást gyakorolni a gyerekekre, a 

fogyasztói társadalomra. Befolyásolhatja véleményünket, hozzáállásunkat. Ezért mindvégig 

fontos, hogy az aktuális téma állandóan kapcsolatba kerüljön a mindennapi történésekkel, a 

hétköznapi digitális kultúrával, a tárgyi és szellemi környezet erőteljes vizualitásával, 

dinamikus változásaival. Ennek jegyében nélkülözhetetlen a jelen webkultúrájára való 

folyamatos utalás, az Internet világának hasznos felhasználása. Ugyanakkor fontos 

megtanítani a gyermekeket az információk szelektálására.  

A kreativitás, a játék, a humor egyik leglényegesebb összetevője az újságírás 

folyamatának.  

Az újságírás tanítását heti 1-2 órában 3-4. évfolyamos magyar nyelv és irodalom 

tehetségek körében valósítható meg. Fő cél a KA-LAND diákújsággal a díjnyertes Klauzál 

Kalauz utódújságának megalkotása is. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADr
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyilv%C3%A1noss%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_%28kommunik%C3%A1ci%C3%B3%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzi%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1di%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3l%C3%A1sszabads%C3%A1g
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Fontos, hogy a diákok által megszerkesztett újság mindenki számára hozzáférhetővé 

váljon. Így az elkészült lapszámok megjelentetése az iskolai weblap felületén történne, 

amellyel hármas a cél is megvalósulhat. Maga az újság mindenki számára elérhetővé válik, a 

weblap is látogatottá, olvasottá válhat általa, valamint ökológiai fenntarthatóság jegyében nem 

terhelnénk a környezetünket a papír alapon történő megjelentetéssel. 

Újságírás 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció és az újság 
Órakeret 

4-8 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem 

verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, 

utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli 

közlésének megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). 

Médiatudatosság. A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó 

üzenetek manipulatív szándékának felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Eszközök Kapcsolódási pontok 

Az első lapszám tartalmának tervezése, 

ötletbörze 

Az ötletbörze alapján anyaggyűjtés 

Az első lapszám szerkesztése papír alapon 

történő megírása 

Az első lapszám cikkeinek írása papír 

alapon 

Az első lapszám (őszi) digitalizálása 

Az első lapszám (őszi) digitalizálása 

A fényképezés – a jó fénykép  

A kérdezés technikájának fontossága 

Az interjú – a jó interjú  

toll, ceruza, 

jegyzetfüzet, diktafon, 

fényképezőgép, 

pendrive, SMART 

BOARD AKTÍV 

TÁBLA + projektor, 

számítógép, 

sajtóigazolvány 

színes ceruza, 

névjegykártya méretű 

lap, csomagolópapír, 

kiadott lapok, 

magazinok (pl.:DUE 

TALLÓZÓ) 

diktafon 

Társadalomismeret: a 

média társadalmi 

hatása.  

 

Etika: fogyasztói 

társadalom.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

médiatudatosság. 

 

Dráma és tánc: 

beszédhelyzetek, 

dramatikus játékok. 

 

Informatika: 

Digitális írástudás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, jegyzet, olvasói levél, ismertetés, 

ajánlás). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kommunikációs képességfejlesztés 

 

Órakeret 

4-8 óra 

Előzetes tudás Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és 

alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló legyen képes a 
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céljai verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, 

tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek 

megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a 

kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) 

megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Eszközök Kapcsolódási pontok 

A második lapszám tartalmának tervezése, 

ötletbörze 

Az ötletbörze alapján anyaggyűjtés 

A második lapszám szerkesztése papír 

alapon történő megírása 

A második lapszám cikkeinek írása papír 

alapon 

A második lapszám (téli) digitalizálása 

A második lapszám (téli) digitalizálása 

A tájfotó, a rendezvények fotózása, a 

fényképezőgép helyes használata 

toll, ceruza, 

jegyzetfüzet, diktafon, 

fényképezőgép, 

pendrive, SMART 

BOARD AKTÍV 

TÁBLA + projektor, 

számítógép, 

sajtóigazolvány 

színes ceruza, 

névjegykártya méretű 

lap, csomagolópapír, 

kiadott lapok, 

magazinok (pl.:DUE 

TALLÓZÓ) 

diktafon 

Magyar nyelv és 

irodalom, fogalmazás: 

a mondatfajták helyes 

megválasztása. A 

kérdezés. 

Rajz és vizuális nevelés: 

a figyelemfelkeltő 

illusztráció. 
 

Informatika: a digitális 

eszközök helyes 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajták ismerete, udvarias kérdés. Az eldöntendő és a kérdőszavas 

kérdés különbségei. Alkalmazásuk lehetőségei a célok elérésének 

érdekében. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás 
Órakeret 

4-8 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. A 

szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A 

szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. Beszélt és írott nyelvi, 

továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása. Rendszeres 

könyv- és könyvtárhasználat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika 

kialakítása. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek 

kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Eszközök Kapcsolódási pontok 

Az tavaszi lapszám tartalmának tervezése, 

ötletbörze 

Az ötletbörze alapján anyaggyűjtés 

A tavaszi lapszám szerkesztése papír alapon 

történő megírása 

Az tavaszi lapszám cikkeinek írása papír 

alapon 

Az tavaszi lapszám digitalizálása 

Az tavaszi lapszám digitalizálása 

toll, ceruza, 

jegyzetfüzet, diktafon, 

fényképezőgép, 

pendrive, SMART 

BOARD AKTÍV 

TÁBLA + projektor, 

számítógép, 

sajtóigazolvány 

színes ceruza, 

Magyar nyelv és 

irodalom, fogalmazás: 

a szöveg felépítése, 

tagolása, a párbeszéd, 

irodalmi műfajok. 

 

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 
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A helyes témaválasztás - az olvasók 

érdeklődésének felkeltése, cikkek 

kiválasztása 

névjegykártya méretű 

lap, csomagolópapír, 

kiadott lapok, 

magazinok (pl.:DUE 

TALLÓZÓ), 

szépirodalmi művek, 

diktafon 

 

Informatika: 

információkezelés, 

szöveges adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hír, riport, interjú, kritika, kommentár, beszámoló. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció és stílus 
Órakeret 

4-8 óra 

Előzetes tudás A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata. 

A konfliktusok megoldására való törekvés és képesség fejlesztése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, 

stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Eszközök Kapcsolódási pontok 

A nyár hasznos eltöltésének ötletei 

A nyári lapszám tartalmának tervezése, 

ötletbörze 

Az ötletbörze alapján anyaggyűjtés 

A nyári lapszám szerkesztése papír alapon 

történő megírása 

A nyári lapszám cikkeinek írása papír 

alapon 

A nyári lapszám digitalizálása 

A nyári lapszám digitalizálása 

Év végi teendők 

toll, ceruza, 

jegyzetfüzet, diktafon, 

fényképezőgép, 

pendrive, SMART 

BOARD AKTÍV 

TÁBLA + projektor, 

számítógép, 

sajtóigazolvány 

színes ceruza, 

névjegykártya méretű 

lap, csomagolópapír, 

kiadott lapok, 

magazinok (pl.:DUE 

TALLÓZÓ) 

szépirodalmi művek, 

diktafon 

Magyar nyelv és 

irodalom, fogalmazás: 

a szöveg felépítése, 

tagolása, a párbeszéd, 

élő szó és írott szöveg 

szerepe a 

kommunikációban. 

 

Dráma és tánc: 

társalgási 

stílusárnyalatok 

megjelenítése. 

 

Informatika: nyilvános 

megnyilatkozások, 

különféle 

műsortípusok, illetve 

internetes felületek 

jellemző 

stílusregiszterei. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Anyaggyűjtés, jegyzetelés, párbeszéd, stílus. 



 

 

Játékos képességfejlesztés tanulói laptopon 
3–4. évfolyam 

 

„A számítógép segítségével egy lebilincselő, szórakoztató tanulási világ jelenjen meg, 

amellyel a gyerekek tanulási tapasztalata is gazdagodik.” (Seymour Papert) 

 

Napjainkban a gyerekek nagy igényt éreznek a digitális eszközök birtoklására, minél 

sokrétűbb felhasználására. A tanulói laptopokat is szívesen veszik kezükben, akár tanórán, 

akár tanórán kívüli tevékenykedésről van szó.  

A tanulói laptopon érdekessé és hatékonnyá válik a képességfejlesztés, hiszen játékos 

formában találkoznak azzal tanulóink.  

Ez kihívást gyakorol a mai oktatási rendszerre is, melynek alkalmazása új tanulási 

lehetőségeket kínál. A régi pedagógiai eszközök, módszerek egyre kevésbé hatásosak, 

önmagukban nem alkalmasak az ismeretszerzésre. Nemcsak a tudásanyag újul meg és 

változik igen gyors tempóban, hanem az információkhoz való hozzáférés módjai is 

megsokszorozódnak. A pedagógusnak olyan tanulási környezetet kell kialakítania, amely 

fejleszti a tanulókban a számolási képességet, logikai készséget, összefüggések felismerését, 

szem-kéz koordinációt, koncentrációt, szókincsbővítést tesz lehetővé, deduktív gondolkodást, 

memóriájukat, rész-egész viszonyát, rendszerszemléletet, vizuális emlékezetet, térlátást, 

térbeli tájékozódást, megfigyelési képességet, céltartást, döntési képességet, alternatívák 

keresését, szabályok szükségességének és betartásának felismerését, képzelőerőt, motoros 

ügyességet, melyek a mindennapi élet különböző pontjain nyújtanak segítséget a problémák 

kiküszöbölésében, erősíti az ismeretszerzést, a tudásanyag elsajátítását. 

 

Szükséges eszközök: tanulói laptop a csoportban résztvevő tanulók létszámának megfelelően, 

lehetőség szerint tanulónként egy-egy darab. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Matematikai logikai képesség fejlesztése 

 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Laptop bekapcsolása. 

Utasításra képes a számítógépen lépéseket megtenni. 

Betartja a legfontosabb viselkedési szabályokat. 

Vigyáz az eszközök állapotára. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számolási képesség, logikai készség, összefüggések felismerésének 

fejlesztése, finommotorika fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése, 

koncentráció fejlesztése, szabálytudat fejlesztése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző logikai képességet 

fejlesztő játékok végzése: 

- Sudoku 2 óra 

- Szorzótábla 2 óra 

- Műveleti kirakó 2 óra 

- Almásrekesz 2 óra 

- Buborékok 2 óra 

- Amőba 2 óra 

- Fej vagy írás 2 óra 

- Játék a tűzzel (Játék 

gyufaszálakkal) 2 óra 

- Kockaeső 2 óra 

A tanuló  

 képes az eszközt (tanulói 

laptop) megfelelő módon 

használni. 

 az ismereteket önállóan tudja 

alkalmazni. 

 az utasításoknak megfelelő 

lépéseket képes betartani. 

 a játékszabályokat betartja. 

Matematika, vizuális 

kultúra, magyar nyelv 

és irodalom: 

Helyzetfelismerés, 

összefüggések 

felismerése, 

megfigyelőképesség, 

szabálykövetés, 

kommunikáció, 

szövegértés, kivárás 

képességének 

fejlesztése. 



 

 

- Sárkányeregetés 

(Papírsárkányok 

egymáshoz illesztése 

színek szerint) 2 óra 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Matematikai logika, laptop. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Ügyességi játékok a finommotorika fejlesztésére 

 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Laptop bekapcsolása. 

Utasításra képes a számítógépen lépéseket megtenni. 

Betartja a legfontosabb viselkedési szabályokat. 

Vigyáz az eszközök állapotára. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Koncentráció fejlesztése, figyelemfejlesztés, szem-kéz koordináció 

fejlesztése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ügyességi játékok végzése, 

melyek a finommotorika 

fejlesztésére szolgálnak: 

- Bűvészinas 2 óra 

- Békalétra 2 óra 

- Buborékvadász 2 óra 

- Drazsé (Drazsészemeket 

kell a helyükre terelni) 2 

óra 

- Gépírás oktató játék 2 óra 

- Labirintus (Golyó gurítása 

a labirintus túlsó végén 

lévő lyukba)  

      2 óra 

- Marokkó számítógépen 2 

óra 

- Pattogtató 2 óra 

- Pörgető 2 óra 

- Tetris 2 óra 

A tanuló 

 képes az eszközt (tanulói 

laptop) megfelelő módon 

használni. 

 az ismereteket önállóan tudja 

alkalmazni. 

 az utasításoknak megfelelő 

lépéseket képes betartani. 

 a játékszabályokat betartja. 

Matematika, vizuális 

kultúra, technika, 

magyar nyelv és 

irodalom: 

Sorozatalkotási 

készség fejlesztése, 

figyelemfejlesztés, 

kommunikációs 

készség fejlesztése, 

memóriafejlesztés, ok-

okozati összefüggés 

keresése, társakkal 

való együttműködés, 

segítségnyújtás. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ügyességi játékok, finommotorika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szójátékok 

 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Laptop bekapcsolása. 

Utasításra képes a számítógépen lépéseket megtenni. 

Betartja a legfontosabb viselkedési szabályokat. 

Vigyáz az eszközök állapotára. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szókincsbővítés, deduktív gondolkodás fejlesztése, szem-kéz 

koordináció fejlesztése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző szójátékok tanulói 

laptopon, melyek játékos 

formában fejlesztik a tanulók 

szókincsét, logikai 

gondolkodását: 

- Betűvető 2 óra 

- Akasztófa 2 óra 

- Szókirakó 2 óra 

- Mit visz a vonat? 2 óra 

- Szókígyó 2 óra 

A tanuló 

 képes az eszközt (tanulói 

laptop) megfelelő módon 

használni. 

 az ismereteket önállóan tudja 

alkalmazni. 

 az utasításoknak megfelelő 

lépéseket képes betartani. 

 a játékszabályokat betartja. 

Matematika, magyar 

nyelv és irodalom, 

vizuális kultúra: 

Olvasástechnika 

fejlesztése, 

együttműködés, 

figyelemfejlesztés, 

társakkal való 

együttműködés, mások 

meghallgatása, saját 

közlés késleltetése, 

szövegértés fejlesztése, 

szókincsbővítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szójáték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Memóriajátékok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Laptop bekapcsolása. 

Utasításra képes a számítógépen lépéseket megtenni. 

Betartja a legfontosabb viselkedési szabályokat. 

Vigyáz az eszközök állapotára. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Memóriafejlesztés, rész-egész viszonyának fejlesztése, vizuális 

emlékezet fejlesztése, térlátás fejlesztése, térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Képes memóriajátékok egyre 

növekvő számú képpel, melyek 

valamelyik meséhez, természeti 

jelenséghez, illetve tárgyhoz 

kapcsolódnak. 

A tanuló  

 képes az eszközt (tanulói 

laptop) megfelelő módon 

használni. 

 az ismereteket önállóan tudja 

alkalmazni. 

 az utasításoknak megfelelő 

lépéseket képes betartani. 

 a játékszabályokat betartja. 

Minden tantárgy: 

Az idővel való 

hatékony gazdálkodás, 

kooperáció a társakkal, 

eredményes 

munkaszervezés, 

problémamegoldó 

gondolkodásban való 

gyakorlottság és 

eredményesség, 

gondolkodás, 

emlékezet, szerialitás, 

figyelem fejlesztése, 

rész-egész 

viszonyának 

fejlesztése, térbeli 



 

 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Memóriajáték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Puzzle 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Laptop bekapcsolása. 

Utasításra képes a számítógépen lépéseket megtenni. 

Betartja a legfontosabb viselkedési szabályokat. 

Vigyáz az eszközök állapotára. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai élmény fejlesztése, megfigyelési képesség fejlesztése, 

céltartás fejlesztése, emlékezetfejlesztés, szem-kéz koordináció 

fejlesztése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesealakok, mesejelenetek 

kirakása a térérzék, térlátás, 

esztétikai élmény fejlesztésére. 

 

A tanuló 

 képes az eszközt (tanulói 

laptop) megfelelő módon 

használni. 

 az ismereteket önállóan tudja 

alkalmazni. 

 az utasításoknak megfelelő 

lépéseket képes betartani. 

 a játékszabályokat betartja. 

Minden tantárgy: 

Kooperáció a 

társakkal, eredményes 

munkaszervezés, 

problémamegoldó 

gondolkodásban való 

gyakorlottság és 

eredményesség, 

összefüggések 

értelmezése és 

megfogalmazása, 

konstrukciós képesség 

alakítása, emlékezet, 

figyelem, szabály 

betartása, kíváncsiság, 

szem-kéz koordináció. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Puzzle. 

A fejlesztés várt eredményei a 

két évfolyamos ciklus végén 
A tanuló képes ismereteit önállóan alkalmazni. 

Képessé válik logikai feladatok megoldására. 

Gondolkodásmódja szélesebb körű lesz. 

A számítógépet nem csak játékra használja. 

Tanulmányi eredményein is meglátszik a fejlesztés 



 

 

Mese 

 

A mesélés, mesefeldolgozás olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, 

amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a 

kooperáció, a kreativitás, az önkifejezés fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése; 

valamint a tanulók a mesében lévő helyzetek által megoldást találjanak a saját életük 

gondjaira, az őket foglalkoztató kérdésekre.  

A mese eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása segíti a tanulók személyes 

megnyilvánulását, az önbizalom megteremtését, kapcsolatteremtő képességének 

kibontakoztatását. Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, 

ön- és társismeretének gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a 

figyelemösszpontosítás, a térbeli tájékozódás, az érzékelés fejlesztésében, az együttműködési 

készség kialakításában. A hagyományok megismerése hatékonyan járulhat hozzá a közösségi 

tudat és az önazonosság erősítéséhez. 

A mese feldolgozása fejleszti a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást, a testtudatot, a 

mozgáskoordinációt és az állóképességet. 

A mese szerepet játszik több fejlesztési területen meghatározott ismeretek megszerzésében, 

készségek kialakításában és képességek fejlesztésében. 

Az erkölcsi nevelés: a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztésében, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítésében, igazságérzetük 

kibontakoztatásában játszik szerepet. 

A családi életre nevelés: a gyermek megismeri a néphagyományok életkorának megfelelő 

játékait, dalait, mondókáit, szűkebb környezetének szokásait, és életkorának megfelelően részt 

vesz ezek tevékenységeiben. 

Az önismeret és a társas kultúra: a történetek hozzásegítik a gyermeket, hogy képessé váljék 

érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. Fejlődik ön- és társismerete, 

megtapasztalja az együttes tevékenységek örömét. Képes kapcsolatok létrehozására és 

fenntartására, kialakul benne a másik ember iránti kíváncsiság, erősödik együttérző 

képessége, formálódik segítő magatartása. 

Az anyanyelvi kommunikáció: bővül a tanuló szókincse, fejlődik a szóbeli kapcsolatteremtési 

képessége és a szövegértése. 

1. évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tündérmesék (24 óra), testvérmesék (25 óra), 

állatmesék (25 óra) 

Szórakoztatva szeressék meg a tanulók az olvasást, a 

szépirodalmi műveket, az irodalmat. Az adott korosztály 

segítséget kapjon: a mesében lévő helyzetek által megoldást 

találjanak a saját életük gondjaira, az őket foglalkoztató 

kérdésekre.  

Órakeret 

74 

óra 

Előzetes tudás Vannak mesékkel kapcsolatos élményeik a tanulóknak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a 

ritmus és a zene révén.  

Képességfejlesztés a mese felidézése, mondása, játszása során.  

Együttműködés fejlesztése párban, kiscsoportban, a közösségben. 

Beszédfejlesztés rövid szövegeken alapuló gyakorlatokkal. 

A szóbeli kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés 

érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi 

kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 



 

 

Gondolatok, érzések, vélemények pontosabb kifejezése. 

Szépirodalmi szövegek megismerése.  

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.  

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, 

mondóka, találós kérdés, mese, szereplő). 

A történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának 

megismerése.  

Játékbátorság kialakítása. 

Térhasználat és tájékozódás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolása 

játékhelyzetben és/vagy ritmikus formában. 

Hangulatok, hangulatváltozás érzékeltetése, mozgáson, 

hangokon keresztül.  

A mese helyszíneinek és szereplőinek azonosítása, a főhős 

kiválasztása és a választás indoklása. 

Mesei szereplők megjelenítése tanítói segítséggel. 

A mese helyszíneinek megjelenítése dramatikus eszközökkel 

(állókép, hangok). 

Egy jelenet szerkezetének megfigyelése (kezdő és befejező 

mondatai, fordulópontja) a csoporton belüli irányított 

játékokban. 

A mese tipikus szófordulatainak használata játékokban. 

A mese lehetséges személyes tanulságainak összegyűjtése.  

A színház vagy bábszínház egyes formai elemeinek 

megfigyelése látott előadásban, illetve alkalmazása saját 

játékokban (pl. egyszerű jelmezek, kellékek használata). 

Utánzó- és fantáziajátékok. Kreatív játékok tárgyakkal és 

tárgyak nélkül. Tárgyak használatának megjelenítése (a tárgy 

csak „önmaga” nem lehet).  

Fantáziajátékok elképzelt tárgyakkal. 

Játékok bábokkal vagy bábként használt tárgyakkal.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Epikus művek sajátosságai; 

hősök, érzelmi tartalmak, 

erkölcsi választások. Mese 

jellemzői. 

Báb- és drámajáték jellemzői: 

szereplő, helyszín. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A saját felelősség belátása, 

vállalása és érvényesítése a 

közvetlen környezet 

alakításában. 

Ének-zene:  

Ritmusos énekes gyakorlatok, 

alapritmusok, ütemek, 

ritmushangszerek. 

 

Matematika: 

Szám- és műveletismeret, 

számelméleti alapfogalmak 

(páros, páratlan) 

Erkölcstan: 

Kapcsolatok, erkölcsi 

választások. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fantázia, báb, szereplő, helyszín, kezdet, befejezés, főszereplő, 

mellékszereplő, helyszín, cselekmény, jelmez, kellék, jelenet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tréfás mesék (20 óra), lánc mesék (20 óra), csali mesék 

(20 óra), hazugság mesék (14 óra) 

Cél: szórakoztatva szeressék meg a tanulók az olvasást, a 

szépirodalmi műveket, az irodalmat. Az adott korosztály 

segítséget kapjon: a mesében lévő helyzetek által megoldást 

találjanak a saját életük gondjaira, az őket foglalkoztató 

kérdésekre.  

Órakeret 

74 

óra 

Előzetes tudás Mesék ismerete, mese és valóság különbsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a 

ritmus és a zene révén.  

Képességfejlesztés a mese felidézése, mondása, játszása során.  

Együttműködés fejlesztése párban, kiscsoportban, a közösségben. 

Beszédfejlesztés rövid szövegeken alapuló gyakorlatokkal. 

A szóbeli kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés 

érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi 

kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Gondolatok, érzések, vélemények pontosabb kifejezése. 

Szépirodalmi szövegek megismerése.  

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.  

Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, 

mondóka, találós kérdés, mese, szereplő). 

A történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának 

megismerése.  

Játékbátorság kialakítása. 

Térhasználat és tájékozódás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolása 

játékhelyzetben és/vagy ritmikus formában. 

Hangulatok, hangulatváltozás érzékeltetése, mozgáson, 

hangokon keresztül.  

A mese helyszíneinek és szereplőinek azonosítása, a főhős 

kiválasztása és a választás indoklása. 

Mesei szereplők megjelenítése tanítói segítséggel. 

A mese helyszíneinek megjelenítése dramatikus eszközökkel 

(állókép, hangok). 

Egy jelenet szerkezetének megfigyelése (kezdő és befejező 

mondatai, fordulópontja) a csoporton belüli irányított 

játékokban. 

A mese tipikus szófordulatainak használata játékokban. 

A mese lehetséges személyes tanulságainak összegyűjtése.  

A színház vagy bábszínház egyes formai elemeinek 

megfigyelése látott előadásban, illetve alkalmazása saját 

játékokban (pl. egyszerű jelmezek, kellékek használata). 

Utánzó- és fantáziajátékok. Kreatív játékok tárgyakkal és 

Magyar nyelv és irodalom: 

Epikus művek sajátosságai; 

hősök, érzelmi tartalmak, 

erkölcsi választások. Mese 

jellemzői. 

Báb- és drámajáték jellemzői: 

szereplő, helyszín. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Együttműködési képesség 

kialakítása a családtagokkal, az 

iskolatársakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése. 

 

Ének-zene:  

Ritmusos énekes gyakorlatok, 

alapritmusok, ütemek, 



 

 

tárgyak nélkül. Tárgyak használatának megjelenítése (a tárgy 

csak „önmaga” nem lehet).  

Fantáziajátékok elképzelt tárgyakkal. 

Játékok bábokkal vagy bábként használt tárgyakkal.  

 

ritmushangszerek. 

 

Matematika: 

Szám- és műveletismeret, 

számelméleti alapfogalmak 

(páros, páratlan, osztó, 

többszörös). 

Erkölcstan: 

Kapcsolatok, erkölcsi 

választások. 

 Élethelyzetekben érzékletesen 

megtapasztalható elemi 

erkölcsi fogalmak, 

magatartásformák, érzelmek. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fantázia, színész, bábszínész, szereplő, helyszín, kezdet, befejezés, 

főszereplő, mellékszereplő, díszlet, helyszín, cselekmény, jelmez, kellék, 

jelenet. 

 

 

  



 

 

Origami, papírmasé készítése 
1-2. évfolyam 

 

A program heti két órára, évi 74 órára készült. 

 

1–2. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bevezetés az origami világába 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Pozitív érzések kialakítása a papírhajtogatás szabályaival kapcsolatosan. 

A térlátás fejlesztése. 

Fejlesztés: finommotorika, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

formaészlelés, pontosság, precizitás szem- és kézkoordináció, figyelem, 

szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, 

eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Bevezetés az origami világába 

Mesés történetek a 

papírhajtogatás eredetéről 

 

Ismerkedés a papír fajtákkal 

A papírfajták megnevezése, 

bemutatása.  

 

Ismerkedés az alaphajtásokkal, 

jelölésekkel 

Alaphajtások bemutatása, 

jelölések magyarázata 

papírrepülő hajtogatása 

 

 

 A tanuló 

 képes a papírfajtákat 

megkülönböztetni; 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Matematika: irányok, 

síkidomok. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás különböző 

irányokban, 

kooperáció a társakkal. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szem- és 

kézkoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

origami, hajtogatás, alakzat, modell, átlós hajtás, felező, méret, vastagabb-, 

vékonyabb papír, merített papír, kétoldalú papír, négyzet, háromszög,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Papírmasé szőlő készítése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírmasé készítés szabályainak megértése és alkalmazása. 

Fejlesztés: finommotorika, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

formaészlelés, pontosság, precizitás szem- és kézkoordináció, figyelem, 

szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, 

eredményes munkaszervezés. 



 

 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a papírmasé 

készítéséhez szükséges 

anyagokkal 

újságpapír tépése, beáztatása 

vízbe 

turmixolás, ragasztóval elkeverés 

 

Szőlőszemek készítése 

A papírpépből szőlőszemeket 

formálunk, majd kiszárítjuk. 

 

Szőlőfürtök összeállítása 

Szőlőszemek festése, egymáshoz 

ragasztása fürtszerűen. 

A tanuló 

 ismeri a papírmasé 

készítésének technikáját 

 képes helyesen értelmezni a 

mennyiségeket 

 A részeket képes egésszé 

összeállítani 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása; 

szabályok megértése. 

 

Matematika: irány, téri 

orientáció; logikus 

gondolkodás 

fejlesztése; 

sorrendiség. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció, 

téri orientáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Papírmasé, papírpép, tapétaragasztó, áztatás, turmixolás, réteg, gömb, 

száradás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gesztenyefalevél hajtogatása 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Őszi falevelek megfigyelése 

Előzetes gyűjtőmunka során 

falevelek gyűjtése 

Papír kiválasztása 

Őszi színeknek megfelelő papír 

kiválasztása. 

Forma meghajtása 

Minta segítségével forma 

meghajtogatása. 

A tanuló 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és pontosan 

elvégezni; 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása, 

szókincs, 

szövegalkotási 

készség fejlesztése. 

 

Matematika: irány, 

térlátás fejlesztése, 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 



 

 

vizuális figyelem. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
kétoldalú papír, négyzet, átlós hajtás, aláhajtás, átfordítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Esőcseppek hajtogatása, őszi kép alkotása 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Őszi időjárás megfigyelése 

Beszélgetés az őszi időjárásról. 

 

 

Esőcseppek formája 

Esőcseppek hajtogatása 

 

Őszi képalkotás 

Őszi kép készítése a hajtogatott 

esőcseppek felhasználásával. 

A tanuló képes 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat képes 

helyesen és pontosan 

elvégezni; 

 A hajtogatott formákat képes 

síkban elhelyezni. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 

szókincs fejlesztése. 

 

Környezetismeret: 

megfigyelés, vizsgálati 

eredmények rögzítése, 

értelmezése. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás 

fejlesztése; irány, 

sorrendiség. 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
kétoldalú papír, négyzet, átlós hajtás, aláhajtás, átfordítás, képalkotás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Töklámpás készítése papírmaséból 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A tanuló ismeri a papírmasé készítés folyamatát, szabályait. 

A tematikai egység A papírmasé készítés szabályainak megértése és alkalmazása. A türelem 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

és a csapatmunka összhangjának erősítése. 

Fejlesztés: finommotorika, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

formaészlelés, pontosság, precizitás szem- és kézkoordináció, figyelem, 

szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, 

eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek: 

Újságpapírok csíkokra tépése, 

közben beszélgetés a töklámpás 

eredetéről. 

Forma kiválasztása 

(konzervdoboz, PET palack, 

karton doboz stb.) 

A lámpás elkészítése: 

A kiválasztott formára rétegezve 

felvisszük a ragasztóba mártott 

csíkokat. 

Díszítés: 

Száradás után a lámpások festése 

 

A tanuló 

  ismeri a papírmasé 

készítésének technikáját 

 képes helyesen értelmezni a 

mennyiségeket 

 A részeket képes egésszé 

összeállítani 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Kifejezőképesség, 

szókincs, szóbeli 

szövegalkotási 

képesség.  

 

Matematika Térlátás. 

Sorrendiség. 

 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
rétegezés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Halloween tök, liba, gomba, körte, kutya hajtogatása 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Halloween tök hajtogatása 

A papír kiválasztása után, a minta 

alapján tök hajtogatása vízibomba 

alapból. 

 

Liba hajtogatása 

Beszélgetés Márton napról. 

Liba hajtogatása. 

 

A tanuló 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat képes 

helyesen és pontosan 

elvégezni; 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Kifejezőképesség, 

szókincs, szóbeli 

szövegalkotási 

képesség.  

 

Matematika: Térlátás 

fejlesztése. Egész-rész, 



 

 

Gomba hajtogatása 

Kétszínű papírból gomba 

hajtogatása. 

 

Körte hajtogatása 

A kiválasztott papírból körte 

hajtogatása. 

 

Kutya hajtogatása 

kétféle papírból kutya 

hajtogatása. 

analízis-szintézis. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: Konstrukciós 

képesség alakítása, 

térlátás, vizuális 

memória; sorrendiség. 

Egyszerű technikai 

eszközök megfelelő 

használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Sátorhajtás,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Őszi gyümölcsök papírmaséból 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A tanuló ismeri a papírmasé készítés folyamatát, szabályait. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírmasé készítés szabályainak megértése és alkalmazása. A türelem 

és a csapatmunka összhangjának erősítése. 

Fejlesztés: finommotorika, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

formaészlelés, pontosság, precizitás szem- és kézkoordináció, figyelem, 

szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, 

eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek: 

Újságpapírok csíkokra tépése, 

beszélgetés az őszi 

gyümölcsökről. 

A gyümölcsök elkészítése 

A kiválasztott gyümölcsformára 

rétegezve felvisszük a ragasztóba 

mártott csíkokat. 

 

A gyümölcsök festése 

Száradás után a gyümölcsök 

festése és kosárba rendezése. 

 

A tanuló 

  ismeri a papírmasé 

készítésének technikáját 

 képes helyesen értelmezni 

a mennyiségeket 

 A részeket képes egésszé 

összeállítani 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: vizuális 

észlelés, kreativitás. 

 

Testnevelés és sport: 

A türelem és a 

csapatmunka 

összhangja.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mikulás hajtogatása 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Mikulás hajtogatása 

 

A tanuló 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat képes 

helyesen és pontosan 

elvégezni; 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Kifejezőképesség, 

szókincs, szóbeli 

szövegalkotási 

képesség.  

 

Matematika: Térlátás 

fejlesztése. Egész-rész, 

analízis-szintézis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csillag hajtogatása teatasakból 

Órakeret 

2óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előzetes feladat: 

Teatasakok gyűjtése 

 

A tasak tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Minta alapján a részek 

maghajtása 

 

A végső modell összeállítása. 

A tanuló 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 A részeket képes egésszé 

összeállítani 

Minden tantárgy: 

Kooperáció a 

társakkal, eredményes 

munkaszervezés. 

Az idővel való 

hatékony gazdálkodás. 

Az alapvető fogalmak 

néven nevezése. 

 

Matematika; vizuális 

kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

a térlátás fejlesztése. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
teatasak, zseb 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fenyőfa hajtogatása, üdvözlőlap készítése 

Órakeret 

1óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek:  

Csomagolópapír méretre szabása. 

Karton kiválasztása, üdvözlőlap 

meghajtása. 

 

A fenyő hajtogatása 

A csomagolópapírból a részek 

meghajtása, összeillesztése. 

 

Az üdvözlőlap elkészítése 

A fenyőfa felragasztása 

Az üdvözlőlap megírása. 
 

A tanuló 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 A részeket képes egésszé 

összeállítani 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Kifejezőképesség, 

szókincs, szóbeli 

szövegalkotási 

képesség.  

 

Matematika: Térlátás 

fejlesztése. Egész-rész, 

analízis-szintézis. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: Konstrukciós 

képesség alakítása, 

térlátás, vizuális 

memória; sorrendiség. 

Egyszerű technikai 

eszközök megfelelő 

használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
csomagolópapír, karton, üdvözlőlap 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fenyőfagömbök készítése papírmaséból 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A tanuló ismeri a papírmasé készítés folyamatát, szabályait. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírmasé készítés szabályainak megértése és alkalmazása. A türelem 

és a csapatmunka összhangjának erősítése. 

Fejlesztés: finommotorika, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

formaészlelés, pontosság, precizitás szem- és kézkoordináció, figyelem, 



 

 

szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, 

eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek: 

Újságpapírok csíkokra tépése, 

beszélgetés a karácsonyról. 

A gömbök elkészítése 

A hungarocell gömbökre 

rétegezve felvisszük a ragasztóba 

mártott csíkokat. 

 

A gömbök festése, díszítése 

Száradás után a fenyőgömbök 

festése és díszítése. 

 

A tanuló 

  ismeri a papírmasé 

készítésének technikáját 

 képes helyesen értelmezni a 

mennyiségeket 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Kifejezőképesség, 

szókincs, szóbeli 

szövegalkotási 

képesség.  

 

Matematika: Térlátás 

fejlesztése. Egész-rész, 

analízis-szintézis. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra: Konstrukciós 

képesség alakítása, 

térlátás, vizuális 

memória; sorrendiség. 

Egyszerű technikai 

eszközök megfelelő 

használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Malac hajtogatása 

Órakeret 

1óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek: 

beszélgetés újévi népszokásokról. 

 

Újévi szerencsehozó malac 

hajtogatása 

A papír kiválasztása utána a 

malac meghajtása. 

A tanuló 

 megérti az egyszerű szóbeli 

közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat képes 

helyesen és pontosan 

elvégezni; 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

szövegalkotási készség 

fejlesztése. 

 

Matematika: irány, 

térlátás fejlesztése, 

 



 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Újév, szerencse 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hóember készítése papírmaséból 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A tanuló ismeri a papírmasé készítés folyamatát, szabályait. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírmasé készítés szabályainak megértése és alkalmazása. A türelem 

és a csapatmunka összhangjának erősítése. 

Fejlesztés: finommotorika, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

formaészlelés, pontosság, precizitás szem- és kézkoordináció, figyelem, 

szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, 

eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek:  

Újságpapírok csíkokra tépése 

 

A gömbök elkészítése különböző 

méretű labdák segítségével. 

A labdákra rétegezve felvisszük a 

ragasztóba mártott csíkokat. 

A hóember összeállítása 

Száradás és festés után a hóember 

összeállítása. 

A tanuló 

  ismeri a papírmasé 

készítésének technikáját 

 képes helyesen értelmezni 

a mennyiségeket 

 A részeket képes egésszé 

összeállítani 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

szövegalkotási készség 

fejlesztése. 

 

Matematika: irány, 

térlátás fejlesztése, 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hópihék hajtogatása, téli kép készítése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 



 

 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Megelőző tevékenység: 

Hópehely alakjának 

megfigyelése. 

 

Hópelyhek hajtogatása 

A megfelelő papír méretre vágása 

után a hópelyhek meghajtogatása, 

összeillesztése 

 

Téli kép készítése 

A hajtogatott hópelyhek 

felhasználásával téli kép 

készítése.  

A tanuló képes 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 A hajtogatott formákat 

képes síkban elhelyezni. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 

szókincs fejlesztése. 

 

Környezetismeret: 

megfigyelés, vizsgálati 

eredmények rögzítése, 

értelmezése. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás 

fejlesztése; irány, 

sorrendiség. 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
bohóc hajtogatása, farsangi kép készítése 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek: 

Megfelelő színű papírok 

kiválasztása, méretre vágása 

Beszélgetés a farsangi 

népszokásokról. 

 

Bohóc hajtogatása 

 

Farsangi kép elkészítése 

A hajtogatott bohócok 

felhasználásával farsangi kép 

készítése. 

A tanuló képes 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 A hajtogatott formákat 

képes síkban elhelyezni. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 

szókincs fejlesztése. 

 

Környezetismeret: 

megfigyelés, vizsgálati 

eredmények rögzítése, 

értelmezése. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás 

fejlesztése; irány, 

sorrendiség. 



 

 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Farsangi álarc készítése papírmaséból 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A tanuló ismeri a papírmasé készítés folyamatát, szabályait. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírmasé készítés szabályainak megértése és alkalmazása. A türelem 

és a csapatmunka összhangjának erősítése. 

Fejlesztés: finommotorika, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

formaészlelés, pontosság, precizitás szem- és kézkoordináció, figyelem, 

szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, 

eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek: 

Újságpapírok csíkokra tépése. 

 

Álarc készítése 

Az álarcformát ragasztóba 

mártott papírcsíkokkal rétegezve 

kibéleljük. 

 

Álarc díszítése: 

Száradás után az álarc festése, 

díszítése. 

A tanuló 

  ismeri a papírmasé 

készítésének technikáját 

 képes helyesen értelmezni a 

mennyiségeket 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

szövegalkotási készség 

fejlesztése. 

 

Matematika: irány, 

térlátás fejlesztése, 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tavaszi virágok, nyuszi hajtogatása 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Hóvirág hajtogatása 

 

Nárcisz hatogatása 

A tanuló képes 

 megérti az egyszerű 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 



 

 

 

Tulipán hajtogatása 

 

Nyuszi hajtogatása 

szóbeli közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 

szókincs fejlesztése. 

 

Környezetismeret: 

megfigyelés, vizsgálati 

eredmények rögzítése, 

értelmezése. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás 

fejlesztése; irány, 

sorrendiség. 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Húsvéti tojás készítése papírmaséból 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A tanuló ismeri a papírmasé készítés folyamatát, szabályait. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírmasé készítés szabályainak megértése és alkalmazása. A türelem 

és a csapatmunka összhangjának erősítése. 

Fejlesztés: finommotorika, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

formaészlelés, pontosság, precizitás szem- és kézkoordináció, figyelem, 

szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, 

eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek: 

Újságpapírok csíkokra tépése. 

Beszélgetés húsvéti 

népszokásokról. 

 

Tojások elkészítése: 

Hungarocell tojásra a ragasztóba 

mártott papírcsíkok rétegezése. 

 

Tojások díszítése 

Száradás után a tojások festése, 

díszítése. 

A tanuló 

  ismeri a papírmasé 

készítésének technikáját 

 képes helyesen értelmezni a 

mennyiségeket 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szókincs, 

szövegalkotási készség 

fejlesztése. 

 

Matematika: irány, 

térlátás fejlesztése, 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Méhecske, katicabogár, pillangó hajtogatása, tavaszi 

kép készítése 

Órakeret 

5 óra 



 

 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Méhecske hajtogatása 

 

Katicabogár hajtogatása 

 

Pillangó hajtogatása 

 

Tavaszi kép készítése 

A tanuló képes 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 A hajtogatott formákat 

képes síkban elhelyezni. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 

szókincs fejlesztése. 

 

Környezetismeret: 

megfigyelés, vizsgálati 

eredmények rögzítése, 

értelmezése. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás 

fejlesztése; irány, 

sorrendiség. 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ujjbábok hajtogatása, mesedramatizálás 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Mese kiválasztása 

A tanulókkal közösen 

kiválasztunk egy mesét, majd 

kigyűjtjük a mese szereplőit. 

 

Ujjbábok készítése 

A mese szereplőit 

meghajtogatjuk. 

 

Mesedramatizálás: 

Az elkészült bábokkal a mese 

dramatizálása. 

A tanuló képes 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 

szókincs fejlesztése. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás 

fejlesztése; irány, 

sorrendiség. 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szíves kosár hajtogatása 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Szíves kosár hajtogatása 

A megfelelő papír kiválasztása 

után a szív és a kosár 

meghajtogatása, majd 

összeillesztése. 

A tanuló képes 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 A részeket képes egésszé 

összeállítani 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 

szókincs fejlesztése. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás 

fejlesztése; irány, 

sorrendiség. 

 



 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hőlégballon készítése papírmaséból 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A tanuló ismeri a papírmasé készítés folyamatát, szabályait. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírmasé készítés szabályainak megértése és alkalmazása. A türelem 

és a csapatmunka összhangjának erősítése. 

Fejlesztés: finommotorika, téri tájékozódás, vizuális figyelem, 

formaészlelés, pontosság, precizitás szem- és kézkoordináció, figyelem, 

szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, 

eredményes munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek: 

Újságpapírok csíkokra tépése. 

 

A légballon elkészítése: 

A léggömbre rétegezzük a 

ragasztóba mártott papírcsíkokat, 

majd a konzervdobozra is 

felvisszük a papírcsíkokat a tanult 

módszerrel. 

 

A légballon összeállítása 

Száradás után a légballont 

összeállítjuk, majd lefestjük. 

A tanuló 

  ismeri a papírmasé 

készítésének technikáját 

 képes helyesen értelmezni 

a mennyiségeket 

 A részeket képes egésszé 

összeállítani 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 

szókincs fejlesztése. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás 

fejlesztése; irány, 

sorrendiség. 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hajtogatás egyéni ötletek alapján 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Papírfajták ismerete, alaphajtások ismerete, alkalmazása, jelölések  

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A papírhajtogatás szabályainak megértése és alkalmazása életkori 

sajátosságoknak megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás 

fejlesztése. 

Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, 

mozgáskoordináció, vizuális figyelem, kreativitás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Előkészületek:  

A tanulók otthonról hoznak 

hajtogatási ötleteket. 

A tanuló képes 

 megérti az egyszerű 

szóbeli közléseket. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kifejezőképesség, 



 

 

 

A tanulók által hozott ötletek 

meghajtása. 

 az egyszerű hajtásokat 

képes helyesen és 

pontosan elvégezni; 

 A részeket képes egésszé 

összeállítani 

szókincs fejlesztése. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás 

fejlesztése; irány, 

sorrendiség. 

 

Vizuális kultúra: 

térlátás fejlesztése, 

vizuális figyelem. 

Szépérzék, kreativitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kiállítás rendezése az elkészült munkákból 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évközben készített munkákból 

kiállítás szervezése és 

lebonyolítása. 

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak   



 

 

Rajz szakkör 

Korosztály: 2-4. osztályos gyerekek 

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.  

További célok: 

Az önkifejezés kiteljesítése. 

Az egyéni viszonyulás kibontása, kifejezése a vizualitásban. 

Teljes körű személyiségfejlesztés. 

Az alkotás örömének megismertetése. 

Kreativitásra nevelés. 

Az érzelmekkel kísért önkifejezés elmélyültségének megőrzése. 

Feladat:  

A különböző kifejezési technikák megismerése és használata. 

A vizuális kulturáltság megszerzéséhez szükséges ábrázoló-alakító, eszközhasználati, 

technikai képességek fejlesztése, alkotó, cselekvő magatartás és szemléletmód kialakítása.  

A gyerekeket látni és láttatni tanítsa. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gipszöntés nyarat idéző formákkal 

Órakeret  
8 óra 

Előzetes tudás Anyagismeret: a gipsz tulajdonságai, keverése, használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelés, emlékezet, kommunikáció fejlesztése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A gipszöntéshez szükséges 

eszközök gyűjtése. 

A gipsz kikeverésének 

receptgyűjteménye. 

 

 

A tanuló 

 közös gondolkodás 

 tudja, hogyan használjuk a 

szükséges eszközöket 

 helyes szemlélet kialakítása 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Matematika: Logikus 

gondolkodás 

 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
gipsz, öntőforma,  

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Évszakok: ősz  festés akvarell 

 

Órakeret  
4 óra 

Előzetes tudás 

Az életkornak megfelelő ismeret a vízfestékkel kapcsolatban. 

A négy évszak jellemzőinek ismerete 

Évszakokra jellemző színek ismerete. 

A megfigyelések, gondolatok közlése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, megfigyelés fejlesztése. 

Lényeglátás-lényegkiemelés. 

Kooperáció társakkal.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az akvarell technika 

megismerése és alkalmazása. 

Színkeverés. 

Megfelelő színek kiválasztása. 

Eszközök ismerete és használata. 

 

Tájképfestés. 

A tanuló 

 a kérdésekre értelmes, rövid 

válaszokat képes adni. 

 csoportban tud összedolgozni 

a társakkal 

 Használja a fantáziáját, 

kreativitását. 

 A kiválasztott technikát jól 

tudja használni. 

 Az évszakokra jellemző 

színhasználat. 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása. 

Matematika: 

 kreativitás fejlesztése 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

Technika: 

Finommotorika, 

szépérzék 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
akvarell  



 

 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

  

Papír hajtogatása, nyírása. 

Színes papírok válogatása. 

Sablonok használata kép 

készítéséhez. 

Mérés vonalzóval. 

 

 

A tanuló 

 csoportban tud összedolgozni 

a társakkal 

 minta alapján elkészíti a 

különböző munkadarabokat 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása;  

 

Matematika: 

mérés vonalzóval: a 

pontosság fejlesztése. 

Szemmértékkel egyre 

pontosabban 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

 

Technika: nyírás, 

pontossága, 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Dekoráció készítése papírból 

 

Órakeret  
8 óra 

Előzetes tudás 
papírfajták ismerete 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, kreativitás, fejlesztése. 

Lényeglátás-lényegkiemelés, rendszerszemlélet, megfigyelés, 

pontosság. 

Kooperáció társakkal.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
hajtogatás alkalmával él, csúcs, felező hajtás, átlós hajtás 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szalvéta technikával őszi, téli képek készítése 

Gipszkép (szalvétatechnika gipszkeretbe) 

 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A szükséges eszközök tulajdonságainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, pontosság fejlesztése. 

Lényeglátás, koncentráció, megfigyelés, pontosság. 

Kooperáció társakkal.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Szalvéta technikával őszi képek 

készítése. 

Őszi motívumos szalvéták 

válogatása. 

Gipszforma: képkeret  

Képkeret készítése. 

 

Kellékek: gipszből készült 

képkeret, szalvéta, festékek, 

ragasztó, lakk 

A tanuló 

 tudjon képkeretet készíteni. 

 tudja a szükséges ragasztási 

technikát használni. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció 

fejlesztése. 

 

Matematika: 

geometriai alakzatok 

felismerése 

 

. 

 

 

Technika: nyírás, 

pontossága, 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
decoupage 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Karácsonyi képeslapok készítése 

Karácsonyi textil kép festése 

 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás papírfajták ismerete, felhasználásuk módjai, textil tulajdonságai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Figyelem, önállóság, pontosság fejlesztése. 

Lényeglátás, koncentráció, megfigyelés, pontosság. 

Kooperáció társakkal. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Képeslapok gyűjtése a megfelelő 

alkalomra. 

Sablonok készítése a minták 

elkészítéséhez. 

Eszközök használata. (olló, 

ragasztó, színes papír, vonalzó 

stb.) 

A tanuló 

 tudjon pontosan mérni, nyírni 

 legyen önálló 

 használja egyéni ötleteit, 

fantáziáját 

 kreativitás ötletek 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció 

fejlesztése. 

 

Matematika: 

geometriai ismeretek, 

pontosság mérésben, 

hajtogatásban, 

nyírásban. 

 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

 

Technika: nyírás, 

pontossága, 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
textil, festékek nevei 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Betűtervezés felíratok készítéséhez 

Téli társasjáték készítése 

 

Órakeret  
8 óra 

Előzetes tudás 
A szükséges eszközök tulajdonságainak ismerete. Mérés vonalzóval. 

Betűtípusok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, pontosság fejlesztése. 

Lényeglátás, koncentráció, megfigyelés, pontosság. 

Kooperáció társakkal.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Szabályos betűalakítás. 

Betűtípusok gyűjtése. 

Melyik betűtípust hol használjuk? 

Dekoratív betűformák tervezése. 

 

Társasjáték. Játékszabály 

alkotása. Tetszetős játéktábla 

készítése. 

A szükséges papírvastagság 

kiválasztása. 

A tanuló 

 tudjon szabályos betűket 

formálni. 

 tudjon betűsablont készíteni. 

 el tudja dönteni, melyik 

képhez mely betűtípus illik. 

  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció 

fejlesztése. 

Szabályismeret 

 

 

Technika: nyírás, 

pontossága, 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
betűtípus, játékszabály 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

maszkok és szerepek: egyszerű maszkok (pl. papírzacskók 

kifestésével) készítése adott mese dramatizálásához. 

 

Jelmeztervezés 

 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás a maszk szerepe, ábrázolása, 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, pontosság fejlesztése. 

Lényeglátás, koncentráció, megfigyelés, pontosság. 

Kooperáció társakkal.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

mese dramatizálása 

az elkészített maszk vagy álarc 

segítségével 

maszk, álarc készítése különböző 

technikákkal. 

 

jelmeztervezés szerepekhez 

 

A tanuló 

 ismerje a fogalmakat: maszk, 

jelmez, álarc 

 a szereplők karakteréhez 

tudjon kifejező álarcot 

készíteni 

 tudjon megfelelő ruházatot a 

szereplőkre adani 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció 

fejlesztése. 

 

szerepjáték 

karakter 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
maszk, jelmez 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állatfigurák készítése agyagból 
Elképzelt események, versek, mesék képi kifejezései 

Dramatizált történet előadása közösen készített 

bábokkal. 

Síkbábok, ujjbábok, hengerbábok készítése. 

Kesztyűs bábok készítése textiltesttel. 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
az agyag ismerete 

versek mesék ismerete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, pontosság fejlesztése. 

Lényeglátás, koncentráció, megfigyelés, pontosság. 

Kooperáció társakkal.  

Anyagtakarékosság. 
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Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

agyag megmunkálása 

a forma alakítása 

 

mesék olvasása 

szereplők ábrázolása 

karakter kifejezése 

helyszínek megjelenítése 

A tanuló 

 ismerje az agyag 

tulajdonságait. 

 ismerje a karakter fogalmát és 

megjelenítési módjait 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció 

fejlesztése. 

lényegkiemelés 

 

technika: 

anyagismeret 

varrás, öltése, 

 

Matematika: sík 

fogalma 

henger fogalma 

 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
agyag, karakter  
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Kis Mesterek 

Papírfonás 

Korosztály: 9-10 éves 

A környezettudatos szemlélet kialakítását már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Az 

újrahasznosítás is ezt a célt szolgálja.  

A foglalkozások célja a kreatív módszerében rejlő oktatási és nevelési, lehetőségek 

megvalósítása. 

Hétköznapi tárgyaink, de még a  kidobásra szánt csomagolóanyagok, zsinegek, kupakok, 

flakonok, újságpapírok, magazinok legtöbbször megérdemelnek még egy esélyt. Ügyes kezek 

között új funkciót kapnak, szépítik és egyben védik a környezetünket. 

A hulladékok közül ilyen lehetőséget biztosítanak az újságpapírok, magazinok.  

Ezekből nagyon szép dolgokat lehet készíteni és még csak boltba sem kell menni, hogy a 

hozzávalókat megvásároljuk. 

A technika megtanulása után a gyerekek alkotó fantáziája is működésbe lép. 

A foglalkozások programja: 

- A szelektív hulladékgyűjtés 

- Újrahasznosítás lehetőségei 

- A papír újrahasznosításának lehetőségei 

- Különböző technikák elsajátítása: hajtogatás, sodrás, fűzés, fonás 

Tevékenységi területek: 

Újságpapírból, magazinokból különböző hasznos tárgyak, díszek, tárolók készítése 

- fali díszek,  

- ékszerek 

- dobozok,  

- tálcák 

- alátétek 

- kosarak készítése 

Fejlesztési célok:  

A gyerekekkel felfedeztetni az alkotás örömét és azt a sikerélményt, amit magában hordoz az 

alkotás folyamata. 

A gyerekek környezethez való viszonya az újrahasznosított anyagok felhasználása miatt is 

formálódik, nyitottabbá válik. A Kísérletező gyerekek kapcsolata a tanuláshoz is pozitívan 

változik. 

Fejlesztett képességek 

- kreatív gondolkodás, 

- megfigyelés és összehasonlítás, 

- kézügyesség 

- pontosság 

- finommotorika 

- fantázia 

- szépérzék 
- önbizalom,  

- együttműködés,  

- társas élet. 
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Feladat: A környezettudatos nevelésen túl az önálló kreativitásban gyökerező manualitás. 

Eszközök, anyagigény: Az adott hulladék, papír felhasználásához olló, ragasztó, szükséges, 

esetleg valamilyen festék. 

A foglalkozástervek heti 1 órára készültek. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szelektív hulladékgyűjtés 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Kisgyermekkori tapasztalat, ismeret a hulladékok tárolásával 

kapcsolatban, környezetünk védelmével kapcsolatban 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A természetvédelem egyik módja a szelektív hulladékgyűjtés. A 

hulladék érték! Megfigyelés, emlékezet, kommunikáció fejlesztése. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Milyen hulladékokat, hogyan 

szelektálunk. 

 

Környezetszennyezés elkerülése 

A hulladékok csökkentési és 

újrahasznosítási lehetőségei 

 

Alapanyag vadászat a 

háztartásban 

 

Papír újrahasznosítása 

A tanuló 

 közös gondolkodás 

 tudja, hogyan szelektáljuk a 

hulladékokat 

 helyes szemlélet kialakítása 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Matematika: Logikus 

gondolkodás 

 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A hulladékok 

újrahasznosítása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hulladék, szelektív, természetvédelem 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A papír felhasználási lehetőségei 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az életkornak megfelelő ismeret a környezetvédelemmel kapcsolatban. 

Újrahasznosítás lehetőségei 

A megfigyelések, gondolatok közlése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, logikus gondolkodás, fejlesztése. 

Lényeglátás-lényegkiemelés, rendszerszemlélet 

Kooperáció társakkal.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A papír újrahasznosítása 

Milyen papírokból mi mindent 

lehet készíteni? 

Pl. újságpapír, WC papírgurgula, 

A tanuló 

 a kérdésekre értelmes, rövid 

válaszokat képes adni. 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 
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sajtos doboz, gyógyszeres 

dobozok stb. 

Újságpapír újrahasznosítása. 

Hajtogatás újságpapírból 

 

Papírcsíkok hajtogatása, 

összefűzése. 

 

Edényalátét újságpapír csíkokból. 

 

Mappa készítése, fűzéssel 

 

Szögletes kisdobozok, fűzéssel. 

 

Váza körbefűzve 

 

Kaspó újságpapírcsíkokból 

 

Tálca keskeny papírcsíkokból 

 

 Ismeri a különböző 

papírfajtákat 

 Ötletelés, miből mit lehetne 

készíteni 

 csoportban tud összedolgozni 

a társakkal 

 Használja a fantáziáját, 

kreativitását. 

válaszok 

megfogalmazása. 

Matematika: 

logikus gondolkodás, 

kreativitás fejlesztése 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

Technika: 

Finommotorika, 

szépérzék 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
kaspó,  
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Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

  

Papírsodrás  

 

Újságpapírból pálcák sodrása 

 

Ceruzatartó 

 

Képkeret 

 

Fali dísz 

 

Magazinból fenyőfa 

 

Magazinból zsebes tartó készítése 

 

Újságpapírból  

tölcsérhajtogatással fali kép 

 

Ékszerek: 

Papírból gyöngyök sodrással 

 

A tanuló 

 csoportban tud összedolgozni 

a társakkal 

 hurkapálca segítségével 

pálcákat tud sodorni 

 a pálcák felhasználásával 

elkészíti a különböző 

munkadarabokat 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása;  

 

Matematika: 

mérés vonalzóval: a 

pontosság fejlesztése. 

Szemmértékkel egyre 

pontosabban 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

 

Technika: nyírás, 

pontossága, 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Papírsodrás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Újrahasznosítás fontossága 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, kreativitás, fejlesztése. 

Lényeglátás-lényegkiemelés, rendszerszemlélet, megfigyelés, 

pontosság. 

Kooperáció társakkal.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Pálca sodrása, tölcsérhajtogatás 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Papírfonás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A papír hajtogatása, sodrása, fűzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, pontosság fejlesztése. 

Lényeglátás, koncentráció, megfigyelés, pontosság. 

Kooperáció társakkal.  

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Karton aljú kosár fonása, 

szögletes, kerek, ovális. 
- kartonból kör vágása 

- bevonása újságpapírral 

- a kartonlapok közé pálcák 

ragasztása 

- a tanultak alapján fonás 

Az előző mintájára  

- ovális alapra  

- szögletes alapra fonás 

Húsvéti kis kosár papírsodrással 

 

Csavart fonás 

- ceruzatartónak,  

- vázának,  

- kosárnak 

Kosár festése 

 

Festés: 

- temperával 

- akril festékkel 

Pálcák festése, ruhafestékkel 

Interneten minták keresése 

A tanuló 

 Alaklemez segítségével 

tudjon pontosan elkészíteni 

kör, ovális alapot 

 a sodrás technikája 

 a fonás technikája 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció 

fejlesztése. 

 

Matematika: 

geometriai alakzatok 

felismerése 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

 

Technika: nyírás, 

pontossága, 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
akril festék, ruhafesték, ovális alak,  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kosárfonás papírból 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Fonás technikájának ismerete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Figyelem, önállóság, pontosság fejlesztése. 

Lényeglátás, koncentráció, megfigyelés, pontosság. 

Kooperáció társakkal. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kartongurigákból,  

(WC-papír guriga, kéztörlő, vagy 

alufólia guriga)  

állatok készítése. 

 

Szemetes-kosár fonása sodort 

papírból 

 

Önálló alkotások sodort papírból 

Maradék anyagokból, papírból, 

újságból, spatulából, gurigákból 

önálló munkák készítése 

 

Papírfűzés, papírsodrás, 

ragasztás, különböző tartók, tálak, 

kosarak készítése, 

 

Kedvenc technikák 

Különböző alkotásainkból 

kiállítás készítése 

Évi munka értékelése 

A tanuló 

 tudjon pontosan mérni, nyírni 

 papírt sodorni 

 ismerje a fonás technikáját 

 legyen önálló 

 használja egyéni ötleteit, 

fantáziáját 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció 

fejlesztése. 

 

Matematika: 

geometriai ismeretek, 

pontosság mérésben, 

hajtogatásban, 

nyírásban. 

 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

 

Technika: nyírás, 

pontossága, 

 

Kézimunka 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Sodrás, fonás, szövés, festékek nevei 

A fejlesztés várt 

eredményei az év 

végén 

A tanuló alapszinten ismeri a papír tulajdonságait. Ügyesen tudja sodorni 

a pálcákat. Ismeri a kosárfonás technikáját. Önálló elképzeléssel, saját 

fantáziája alapján is tud szép és hasznos dolgot alkotni. 
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„Kötözködők” 
Korosztály: 7-10 éves 

 

A fonalazás a legfiatalabbaknál az írás előkészítésének fontos részévé válhat, hiszen 

amellett,hogy ezt a tevékenységet a gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel végzik, a 

testséma – itt elsősorban a kéz, az ujjak tudatosítása –, a térbeli tájékozódás, az oldaliság 

(lateralitás, dominancia), a szem-kéz koordináció, a sorrendiség (szerialitás), a figyelem és az 

emlékezet erősödését is segíti. 

A nagyobb gyerekek esetében a finommotorika erősítése és a kreativitás fejlesztése is 

megtörténik. 

A gyerekek megélik az alkotás örömét. Olyan gyakorlati technikákat sajátítanak el, amelyek 

alapvető készségek fejlesztésével hasznos időtöltést eredményeznek. 

A foglalkozások programja: 

 ismerkedés a fonalakkal 

 körmöcskézés elsajátítása 

 a kötés alapjainak megtanulása 

 a makramé alapcsomóinak megtanulása 

Tevékenységi területek: 

Különböző technikákkal használati tárgyak, díszek, ékszerek készítése 

- ékszerek 

- játékok 

- virágtartó 

- labda 

Fejlesztési célok:  

A gyerekekkel felfedeztetni az alkotás örömét és azt a sikerélményt, amit magában hordoz az 

alkotás folyamata. 

Fejlesztett képességek 

- kreatív gondolkodás, 

- megfigyelés és összehasonlítás, 

- kézügyesség 

- pontosság 

- finommotorika 

- fantázia 

- szépérzék 
- önbizalom,  

- együttműködés 

Feladat: A kézügyesség fejlesztésén keresztül használható technikák elsajátítása. 

Eszközök, anyagigény: nemez, körmöcske, kötőtűk, fonalak, gyöngyök, tartó rudak 

A foglalkozások heti 1 órára készültek. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Ismerkedés a fonalakkal 

Fonási technikák megismerése 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Szövegértés. Ábrák, formák felismerésének készsége. 

Irányok magabiztos ismerete (jobb, bal megkülönböztetése). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A térbeli, a síkbeli és a saját testen, elsősorban az ujjakon való biztonságos 

eligazodást erősítése, segítség az ujjak mozgékonnyá 

válásában; a  gyerekek átlátóképességének erősítése, egy folyamat 

végigkísérésével és emlékezetből való felidézésével. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

-Ujjgyakorlatok mondókákkal  

-tájékozódási gyakorlatok 

- ismerkedés a fonal készítésével 

-ismerkedés a fonalakkal 

-fonási technikák megismerése 

-nemezelés 

-körmöcske 
A kötés tanulását megelőzi a 

fonalakkal való ismerkedés. Jó 

tapintani a különböző vastagságú 

fonalakat, és az is jó, ha fonalakkal 

megtanulnak mindenféle fonási 

technikákat is. 

Az ismerkedést először a gyapjúval 

kezdjük: mindenki megfogja, 

megtapogatja, megszagolja. 

A továbbiakban megfigyeljük és 

átéljük közösen a fonal készítését. 

Minden alkalommal egy-egy 

munkafolyamatot mesélünk el röviden, 

és ismerkedünk meg velük: 

gyapjúnyírás, mosás, kártolás (tisztítás, 

fésülés), 

fonás, festés.  
 

A tanuló 

 magabiztosan ismerje az 

irányokat 

 tudjon tájékozódni síkban és 

térben 

 meg tudja különböztetni a 

felhasználandó anyagokat 

 legyen képes legalább 3 erű 

fonást elkészíteni 

 tudja használni a körmöcske 

eszközt 

 legyen kreatív 

 -merjen kísérletezni 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 

 

Matematika: Logikus 

gondolkodás 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

finommotorika 

Környezetismeret: 

Gyapjúból-fonal 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gyapjú, fonal,fonás,zsinór,sodrás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kötés alapjainak megismerése 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Szövegértés. Ábrák, formák felismerésének készsége. 

Irányok magabiztos ismerete (jobb, bal megkülönböztetése). 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, emlékezet, finommotorika, tájékozódás, leképezés,logikus 

gondolkodás 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
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-a szemek felszedése a kötőtűre 

-a kötés alapjai 

-sima kötés 

-fordított szemek 

-a tanult szemek kötésének 

gyakorlása 

 

-könyvjelző 

-telefontartó 

-egérke 

-alapformák a patchwork 

tecnikával készült 

munkadarabhoz 

A tanuló 

 

-legyen képes a tanult technikával 

a kötőtűre felszedni a szemeket 

-tudjon sima és fordított szemeket 

lekötni és megkülönböztetni 

-tudja a kötés kezdő és befejező 

szemét lekötni 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása. 

Matematika: 

logikus gondolkodás, 

kreativitás fejlesztése 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

Technika: 

Finommotorika, 

szépérzék 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kötőtű, sima szem, fordított szem,a minta színe és fonák oldala 
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Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

  

-A tanult szemek kötésének 

gyakorlása 

-Makramé:laposcsomó 

-sorcsomó 

-farkasfog 

 

- PATCHWORK –tecnikához  

alapformák készítése 

-könyvjelző 

-karkötő 

-virágtartó 

A tanuló 

 képes önállóan lekötni a 

tanult szemeket 

 képes a szálakat önállóan a 

makramé elkezdéséhez 

felhurkolni  

 ötletes,saját tervezésű 

munkadarabot képes 

létrehozni 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések 

értése, világos 

válaszok 

megfogalmazása;  

 

Matematika: 

mérés vonalzóval: a 

pontosság fejlesztése. 

Szemmértékkel egyre 

pontosabban 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális figyelem. 

 

 

Technika: nyírás, 

pontossága, 

 

 

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kötés technikájának gyakorlása 

Makramé 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

A kötés kezdő szemeinek felszedése,sima és fordított szemek lekötése 

Szövegértés. Ábrák, formák felismerésének készsége. 

Irányok magabiztos ismerete (jobb, bal megkülönböztetése). 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, önállóság, kreativitás, fejlesztése. 

Lényeglátás-lényegkiemelés, rendszerszemlélet, megfigyelés, 

pontosság. 

Kooperáció társakkal.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Makramé,csomózás,csomófajták 
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Énekkar 

 Az énekkar fejlesztési céljai: 

 Zenei reprodukció 

 Éneklés 

– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét 

énekléssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt 

képvisel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos 

területén megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti 

összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése 

hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 
Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, később a klasszikus zenei 

szemelvények száma növekszik, s végül kiegészül a jazz és az igényes populáris zene 

válogatott szemelvényeivel 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Énekkar, zenei reprodukció  

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények tiszta 

éneklése. Az éneklési készségek korosztálynak megfelelő szintje, és az 

átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói és 

reprodukálási kompetencia. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Éneklési készség fejlesztése a dalkincs bővítésével, az életkor adta 

hangi lehetőségek figyelembe vételével (hangterjedelem: a-e”, törekvés 

a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos éneklésre való törekvés 

kialakítása. Szociális készségek fejlesztése az egymásra való 

odafigyeléssel, az együttműködéssel. Közösséghez való tartozás 

erősítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (az 

ország határain belül és kívül, Erdélyből, Felvidékről…) 

Reneszánsz polifon énekes műfaj, kánonok és kánonszerű művek. 

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy 

Béni-Vörösmarty Mihály: Szózat éneklése fejből. 

Más népek dalai, orosz és német könnyű, többszólamú (tercelő) 

dalok. 

Dalok a karácsonyi témakörből (régi egyházi népénekek) 

Zongorakíséretes dalok a bécsi klasszikusoktól, romantikusoktól, 

romantikus kánonok (Schubert) és 20. századi (Kodály, Bartók, 

Balázs, Bárdos…) , gyermekkaroknak írott, könnyebb kórusművek, 

könnyűzenei művek adaptálása, könnyebb musical részletek és 

mesék dalbetéteinek adaptálása. 

 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, érthető, kifejező szövegmon-

dással, törekvés a stílusos éneklésre. 
 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

Erkölcstan: mű 

(szöveg) értelmezése 

erkölcsi szempontok 

alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene 
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Német nyelv 

A tanórán kívüli tevékenység alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

Fontos a tanulók sikerélményhez juttatása, ezáltal motivációjuk növelése. 

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 sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki.  

 Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, 

korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide 

tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem 

használatának szabályai is.  

 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 nagyban 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, 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.  

Fontos, hogy a tanulók tudjanak tájékozódni a mindennapi élet szituációiban, ismerjék meg a 

célnyelvi országok szokásrendszerét. 

Az IKT- eszközök használatával készítsenek prezentációkat, adják elő a többieknek. 

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. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával.  
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A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek 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 m 

Témakörök 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ismerkedés a német 

nyelvvel 

 célnyelvi 

országok 

 előzetes 

ismeretek 

 

Földrajz 

Országismeret 

Előzetes ismeretek 

2. Üdvözlések 

 köszönések 

találkozáskor, 

búcsúzáskor 

 

Erkölcstan, illemtan 

Életvitel 

3. Bemutatkozás 

 ismerkedés 

 életkor 

 számok 

 lakhely 

 rövid párbeszéd 

 

Erkölcstan 

Illemtan 

Szociális kompetenciák  

Matematika 

4. Család 

 családtagok 

 rokoni 

kapcsolatok 

 állatok (házi, 

állatkerti) 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: család és 

lakóhely. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Erkölcstan 

Természetismeret 

Biológia 

3. Napirend 

 a hét napjai 

 hónapok 

 évszakok 

 napirend 

 

Természetismeret 

Matematika 

Életvitel 

Biológia  

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, napirend 
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4. Iskola 

 tantárgyak 

 órarend 

 barátok 

 

Iskolánk szokásai 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, tisztelet, segítő 

kapcsolat 

5. Szabadidő 

 szabadidős 

tevékenységek 

 szórakozás 

 hobbi 

 sport 

 

Életvitel, technika 

Vizuális kultúra 

Természetismeret 

Testnevelés 

Ének-zene 

6. Öltözködés 

 ruhadarabok 

 színek 

 időjárás 

 

Természetismeret 

Biológia 

Erkölcstan 

Földrajz 

4. Lakóhelyünk, 

otthonunk  

 lakás 

 berendezési 

tárgyak 

 falu-város 

 német városok 

 

Természetismeret 

Földrajz 

Országismeret 

Tájékozódás a térképen 

A lakóhely részei 

Történelem 

5. Étkezés 

 ételek 

 italok 

 étteremben 

 helyes étkezés 

 Étkezési 

szokások 

 

Technika 

Életvitel és gyakorlat 

Egészséges életmód 

Egészséges és egészségtelen ételek 

Étkezési szokások nálunk és más országokban, ételreceptek 

viselkedés az étkezésnél, helyes és helytelen táplálkozás. 

6. Ünnepek 

 karácsony 

 húsvét 

 anyák napja 

 születésnap 

Országismeret 

Ünnepeink és más népek ünnepeinek összehasonlítása 

Egyházi ünnepeink 

Ünnepek megnevezése, ünnepi ételeink, 

Multikulturális ismeretek gyarapítása 

Jó hangulat, érzelmi, hangulati elemek 

Kommunikációs készség 
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Fejlesztési célok és feladatok  

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Aktív részvétel a foglalkozásokon, a célnyelvi óravezetés követése, a 

korábban feldolgozott szövegek megértése, alkalmazása más szituációban 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, bővülő szókinccsel 

megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

 

A fejlesztés tartalma 

 

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. 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel; 

kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás nyelvi eszközökkel a 

hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

beszédfordulatokkal; 
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A fejlesztés tartalma 

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. 

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.. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról.  

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. 

 Szerepjáték előadása társakkal.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel  olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert neveket, szavakat és mondatokat. 
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céljai 

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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel  írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

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 

 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése,). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

dalszöveg. 
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II. Innovációk 

 

Tanulás-tanulása modul 

(TÁMOP 3.1.4 fenntartási kötelezettség) 



 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0010 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés 
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeiben” című pályázat 

 

Modulleírás 
 

Ajánlott korosztály   4. évfolyam 

Ajánlott időkeret 1x45 perc 

A modul közvetlen célja Tanulási technikák megismertetése a tanulókkal. 

Szövegértés szövegalkotás 

A modul tartalma  

 

Az almafa című olvasmány feldolgozása változatos 

tanulási technikák alkalmazásával. 

kompetenciafejlesztés fókuszai 

 

Eszközhasználat, analizálás, lényegkiemelés, ok-

okozati összefüggés, rendszerezés 

figyelemkoncentráció, szókincsbővítés, beszédértés, 

lényeglátás 

Kapcsolódási pontok 

 

Tantárgyakhoz: vizuális kultúra, matematika, ének 

természetismeret  

Felhasznált irodalom 

 

 

Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról 

AKG. Kiadó Budapest, 2002 

Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 

Metódus-tan Budapest, 2005 

Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás 

ÖNKONET  Budapest, 2004 

 

 

 

 

  

 



 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0010 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási 
intézményeiben” című pályázat 

 

 

Modulvázlatok 

 

Modul címe: Az almafa 

Tevékenység/időkeret Fejlesztendő 

képességek 

módszerek 

munkaformák 

eszközök 

Tanár/diák 

Figyelemfejlesztés  

Csöndgyakorlat  

Csoportok alakítása 

(Az utasítások ennél a feladatnál a mellékletben 

találhatók.) (A képekből annyira van szükség, 

ahány tanuló van.) 

8 perc 

Figyelem  

Képzelet 

Nonverbális 

kommunikáció  

Koncentráció 

Megfigyelés  

Keresés  

Összehasonlítás  

   

Frontális  

Egyéni  

 

 

1. melléklet (tanár) 

 

 

 

2. melléklet (tanár) 

 

Szövegfeldolgozás csoportban 

Az előre elkészített borítékokból a 

csapatkapitányok választanak egyet. 

A borítékban található feladatokat az utasításnak 

megfelelően oldjátok meg! 

15 perc 

1. Olvassátok el figyelmesen a szöveget! 

2. Miről szól a szöveg? Húzzátok alá! 

 

3. Tegyetek fel kérdéseket és írjátok le az 1, 

3. 6. 7. 9. mondatokkal kapcsolatban! Az 

általatok feltett kérdésre a szövegben dőlt 

betűvel szedett szó legyen a válasz. 

 

4. Húzzátok alá azokat a szavakat, amik 

kapcsolódnak a szöveghez! 

 

5. Készítsetek gondolattérképet a szöveg               

Szövegértés 

Szövegértelmezés 

Válogatási 

készség 

Kiemelési 

készség 

Induktív-

deduktív 

Döntési készség 

Együttműködési 

készség  

 

 

Koncentráció 

Megfigyelés  

Keresés  

Válogatás  

Kiemelés 

Hangos olvasás 

Szöveg megfigyelése  

Írás  

Összehasonlítás 

Szókincs gyarapítása  

Szókeresés 

    

Csoport  

 

3. melléklet 

(1. csoport)(tanár/tanuló) 

 

5. melléklet 

(2. csoport) (tanár/tanuló) 

 

7. melléklet 

(3. csoport)(tanár/tanuló) 

 

9. melléklet  

(4. csoport)(tanár/tanuló) 

 

Boríték 
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segítségével az alábbi kép köré! 

 

6.  Időkitöltő   

 

A tanulók 4 csoportban dolgoznak. A 3. 

mellékletet (1. csoport) érdemes gyengébb 

képességű tanulókkal közösen feldolgozni. 

 
 

 

Ellenőrzés  

Ha a feladatokra szánt idő letelt, akkor a 

pedagógus az eszközfelelősöknek odaadja a 

borítékokat, melyekben a feladatok megoldásai 

találhatók. A tanulók csoportban ellenőrzik le a 

munkájukat 

2 perc 

Együttműködési 

készség  

Önellenőrzési 

készség  

Összehasonlítás 

Ellenőrzés  

Koncentráció 

Megfigyelés  

Keresés  

 

Csoport  

4. melléklet (tanári)(megoldás) 

6. melléklet (tanári) (megoldás) 

8. melléklet (tanári) (megoldás) 

10. melléklet (tanári) (megoldás) 

 

Boríték a megoldásoknak 

 

Játék  

Szólánc: a tanulók körbe állnak és olyan szavakat 

mondanak, ami az almával kapcsolatosak, mindig 

elsorolják azokat a szavakat, amiket előtte már a 

többiek mondtak. 

6 perc 

Figyelem  

Kommunikáció 

Emlékezet  

Tolerancia  

Együttműködés  

Koncentráció 

Megfigyelés  

Játék  

Frontális  

 

Témaismertetés  

A csoportokban feldolgozott szöveget a szóvivők 

is mertetik az osztály tanulóival az elkészített 

gondolattérkép alapján. A csoporttagok 

kiegészítik, ha kell. 

A beszámolók után a gondolattérképeket 

felragasztják a tanulók egy csomagoló papírra, 

melynek közepén egy almafa képe látható. 

8 perc  

Szövegértés 

Szövegértelmezés 

Válogatási 

készség 

Kiemelési 

készség 

Figyelem  

Kommunikáció 

Emlékezet  

Megbeszélés  

Magyarázat  

Előadás  

Koncentráció 

Szókincs gyarapítása  

 

 

Csoport  

Egyéni  

 

Csomagoló papír  

 

11. melléklet  

 

Az elkészített gondolattérképek  

 

Ragasztó  
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Tolerancia  

Együttműködés 

Összefoglalás-rendszerezés 

  Az egybeszerkesztett időkitöltős feladatok 

megoldása páros munkában. 

Ellenőrzése a pedagógussal közösen. 

Értékelése: azok a párok kapnak nagy tapsot, 

akiknek a legjobban sikerült válaszolniuk. 

3 perc 

Emlékezet  

Együttműködés 

Figyelem  

Kommunikáció 

Döntési készség 

 

Megbeszélés  

Vita  

Rendszerezés  

Ismétlés  

 

Páros  

Frontális  

 

 

12. melléklet 

 

13. melléklet (megoldások) 

Zenehallgatás –„pantomim”játék  

Hallgassuk meg közösen az Almamánia c. dalt. 

Megint hallgatva a dalt a szövegét „játsszátok” el! 

http://egyszervolt.hu/dal/almamania.html 

3 perc 

Hallás készség  

Együttműködés 

Figyelem  

 

Játék  

Mozgás  

Zenehallgatás  

 

Frontális  

 

Számítógép, internet  

Értékelés  

Az egyéni, csoportos és frontális munkák 

értékelése 

2 perc Reális énkép 

Önértékelés  

Megbeszélés  

Frontális 

 

 

 

http://egyszervolt.hu/dal/almamania.html
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Modulterv 

 

Ajánlott korosztály 4. évfolyam 

Ajánlott időkeret 1x45 perc 

A modul közvetlen célja A meglévő ismeretek felelevenítése, logikus 

gondolkodás fejlesztése, változatos tanulási 

technikák megismertetése a tanulókkal. 

A modul tartalma A harmadik osztályban tanult mesetípusok 

felelevenítése változatos tanulási technikák 

alkalmazásával. 

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: önmegismerés, önbizalom, 

önreflexió 

Szociális kompetencia: empátia, kapcsolatkezelési 

képesség, kreativitás 

Kognitív kompetencia: anyanyelvi beszédértés, 

problémamegoldó képesség, rendszerező képesség 

Kapcsolódási pontok Tantárgyhoz: vizuális kultúra, ének-zene 

Felhasznált irodalom Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról 

AKG Kiadó Budapest, 2002. 

Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás 

ÖNKONET Budapest, 2004. 

Tóthné Pánya Marianna: Tente, baba, tente… 

népi gyermekmondókák és dalok 

Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Debrecen, 

2000. 

Tapsi gyermekmagazin 2009/1. szám 

Lapu Lap- és Könyvkiadó Bt. Székesfehérvár 
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Modul terv 
 

Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenységek 

célja/fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák és 

módszerek 

Eszközök/mellékletek 

Diák        Pedagógus 

I. Ráhangolás- mesemondókák    

(Kooperatív munkákhoz előnyös, ha minden 

csoportnak van egy doboza. Már év elején 

díszítsék a gyerekek rajzokkal, ábrákkal a 

választott csoportnevüknek megfelelően! Írják 

bele a nevüket is a csoporttagok! A doboz 

belsejébe saját zászlót is tervezhetnek, 

rajzolhatnak. Ez fokozza a csoporttudatot, jó 

motiváló ereje van.) 

Az eszközfigyelők a tanítóhoz mennek a csoport 

dobozáért. A tanító elmondja az első feladatot: 

A    Minden csoport kapott egy mesemondókát. 

Gyakorolják be az olvasását  visszhangszerűen: A 

csoport felolvasója olvassa soronként, majd a 

többiek elismétlik kórusban. 

  Felkészülés: 2 perc 

  Felolvasás:   3 perc 

B    Differenciálás: A nehezebben olvasó tanulók 

rövidebb mondókát olvasnak nagyobb betűtípussal 

gépelve. 

C    A tanító elolvassa az Egy boszorka van… 

kezdetű mondókát soronként, az osztály ismétli 

kórusban. 

Majd ugyanezt eléneklik dallammal is. 

              3 perc               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködési 

készség fejlesztése 

A helyes és jól 

formált beszéd, a 

kiejtési képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív munka 

- a hangos, kifejező olvasás 

gyakorlása 

- a helyes beszédlégzés, a 

szünet, az artikuláció, a 

hanglejtés, hangsúly, 

hangerő, beszédtempó 

gyakorlása folyamatosan, 

minden órán, 

tréningszerűen. 

Helyesejtési gyakorlatok, 

ritmusgyakorlatok 

végeztetése 

- éneklés 

A dobozok tartalma: olló, ragasztó, 

színes ceruzák, filctollak. (Minden 

csoport más színű filctollal dolgozik.) 

A dobozba a tanító az óra előtt 

beleteszi az összes mellékletet, 

feladatot, és egy darab 

csomagolópapírt. 

1. melléklet 

A változat 

 

 

 

 

 

B változat 

 

 

 

 

C változat 

 

II. A meséről tanultak felelevenítése    
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A népmese és a műmese jellemzőinek 

megbeszélése, majd ez alapján a mellékletben 

lévő mondatok szétválogatása. 

Mindenki ragassza fel a csomagolópapírra az 

elvégzett feladatot! Az osztály közösen ellenőriz, 

javít. 

                     3 perc 

A szóbeli 

kifejezőképesség 

fejlesztése 

Az emlékezet 

fejlesztése 

Frontális munka 

- megbeszélés 

- ismétlés 

Egyéni munka 

- feladat megoldása 

Frontális munka 

- ellenőrzés 

2. melléklet 

Ragasztó, csomagolópapír 

III. A mesetípusok ismétlése    

A harmadik osztályban tanult mesetípusok 

jellemzőinek összegyűjtése, a típusokra példák 

felsorolása. 

                     4 perc 

A szóbeli 

kifejezőképesség 

fejlesztése 

Az emlékezet 

fejlesztése 

Frontális munka 

- megbeszélés 

 

IV. A Meseoldal megkeresése az interneten    

Tanulás az internetről. 

http://ady.kispest.hu/down- 

load/mese.htm 

Olvasás a műfajokról, mesehősökről, meseírókról. 

A teknős és a nyúl c. mese meghallgatása művészi 

előadásban. 

                       6 perc 

Önálló 

ismeretszerzés 

képességének 

fejlesztése 

Lényegkiemelő 

képesség fejlesztése 

A médiahasználati 

kompetenciák 

fejlesztése. 

 

Frontális munka 

- szemléltetés 

- megbeszélés 

- szövegek tanulmányozása 

az interneten 

- mesehallgatás 

 

számítógép 

V. Villámkártyák készítése    

A következő mellékletben rajzok és a mesetípusok 

jellemzői szerepelnek. Párosítsátok össze a 

rajzokat a szövegekkel. Szét kell vágni a lapot a 

vonalak mentén. Majd össze kell ragasztani a 

párokat. Egyik oldalon legyen a szöveg, a 

másikon a rajz. Ha kész, színezzék ki! 

A tanító elmondja, hogy a kártyákat a tanév során 

Figyelem 

Gondolkodás 

Frontális munka 

- megbeszélés 

Egyéni munka 

- kártyák készítése 

 

3. melléklet 

Olló, ragasztó, színes ceruzák 

http://ady.kispest.hu/down-
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többször használják majd gyakorlásra. Az órák 

elején a párok mindig kicserélik a kártyáikat, s 

először az egyik, majd a másik tanuló kérdezi ki a 

tudnivalót a társától. Úgy, hogy megmutatja a 

képet, majd elolvassa a hátoldalról a szabályt. 

Aztán újra felmutatja a képet, és kéri társától a 

választ. Ha jó feleletet kap, akkor ezt a kártyát 

visszaadja, jöhet a következő. Ha nem jó, akkor 

segít. Ismét felolvassa, majd kikérdezi. Amikor a 

válaszoló minden kártyáját visszakapta, akkor a 

két diák szerepet cserél. 

A tanító elmondja, hogy negyedik osztályban 

bővül az ismeret a mesetípusokkal kapcsolatban. 

Az idén elolvasásra kerülő mesék címei is 

rákerülnek majd példaként a kártyák hátoldalára.  

A tanító kéri, hogy mindenki jelölje meg kártyáit 

egy kis jellel, és gemkapoccsal fogja össze. 

Ezután tegye a dobozba. Ezeknek ott lesz a helye. 

Nem viszik haza. Otthon a könyvből tanulnak. 

                              18 perc 

                          

VI. Satírozó/Mese megtekintése az interneten    

A    A fekete pöttyökkel jelölt mezőket be kell 

sötétíteni. Ezután láthatják meg a tanulók, hogy 

mit rejt a kép. Feltárul a rajz tartalma. Állapítsák 

meg, melyik mesetípus illusztrációja lehetne a 

kép! 

Az egyéni megoldásokat ragasszák fel a 

csomagolópapírra!  6 perc 

B    Egy magyar népmese megtekintése az 

interneten.  

Pl. Mátyás királyról 

Megfigyelőképes- 

ség fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni munka 

-satírozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet 

Ceruza a satírozáshoz 
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C    http://mese.tv/ 

Mese megtekintése  6 perc 

 

Önálló ismeretszerző 

képesség fejlesztése 

 

Frontális munka 

- mese megtekintése 

 

 

 

számítógép 

VII. Értékelés    

A csoportok és az egyéni munkák értékelése.  

                                2 perc 

                  

Önmegismerési 

képesség fejlesztése 

Pozitív énkép 

alakítása 

  

VIII. Házi feladat megbeszélése.    

Feladat: Az óra elején olvasott mondóka másolása 

a füzetbe. Tanulják is meg a szöveget!              

                                 1 perc 

  füzet 

 

 

 

 

http://mese.tv/
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A modul közvetlen célja 

 

Meglevő ismeretek felelevenítése, logikus 

gondolkodás fejlesztése, változatos tanulási 

technikák megismertetése a tanulókkal. 

A modul tartalma A szófajokkal kapcsolatos ismeretek 

felelevenítése változatos tanulási technikák 

alkalmazásával. 

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: önmegismerés, 

önbizalom, önreflexió, testbeszéd 

Szociális kompetencia: empátia, 

kapcsolatkezelési képesség, kreativitás 

Kognitív kompetencia: anyanyelvi beszédértés, 

problémamegoldó képesség, rendszerező 

képesség 

Kapcsolódási pontok Tantárgyakhoz: matematika, vizuális kultúra 

Felhasznált irodalom Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról 

AKG Kiadó Budapest, 2002. 

Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás 

ÖNKONET Budapest, 2004. 

Tapsi gyermekmagazin 2009/9. Szám 

Lapu Lap-és Könyvkiadó Bt. Székesfehérvár 
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                                                                                                        Modulvázlat 

 

 

 
Tevékenységek-időmegjelöléssel A tevékenységek 

célja/ 

fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák 

és 

módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák      Pedagógus 

I. Ráhangolódás-viccek az iskoláról    

(Kooperatív munkákhoz előnyös, ha minden csoportnak van egy 

doboza. Már év elején díszítsék a gyerekek rajzokkal, ábrákkal a 

választott csoportnevüknek megfelelően. Írják bele a nevüket is a 

csoporttagok. A doboz belsejébe saját zászlót is tervezhetnek, 

rajzolhatnak. Ez fokozza a csoporttudatot, jó motiváló ereje van.) 

 Az eszközfigyelők a tanítóhoz mennek csoportjuk dobozáért.   

A tanító elmondja az első feladatot: 

A    Iskolával kapcsolatos viccet kell olvasni. Minden csoporté 

különböző. Ki kell majd jönni az osztály elé, s úgy kell előadni, 

hogy a csoport két tagja olvassa a párbeszédet, a másik kettő 

előttük némajátékkal eljátssza. (Ha öten vannak egy csoportban, 

akkor a párbeszéd egyik szereplőjét ketten olvassák).  

                 Felkészülés: 5 perc 

                 Bemutatás: 5 perc 

B    Differenciálási lehetőség: 

A rövidebb vicceket nehezebben olvasó csoportok kapják, 

nagyobb betűmérettel gépelve. 

C    Csoportonként két viccet is adhat a tanító. Ebben az esetben 

nem kell eljátszani, csak felolvassák a párok a szöveget. 

                   Felkészülés: 3 perc 

                   Bemutatás: 7 perc 

 

 

 

 

Szövegértés 

Együttműködési 

készség 

megteremtése 

Kifejező olvasás 

készsége 

Nonverbális 

kommunikáció 

Empátia 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív 

munka 

- drámajáték 

- megbeszélés 

- páros olvasás 

 

 

 

 

 

Páros munka 

- drámajáték 

- megbeszélés 

- páros olvasás 

 

A dobozok tartalma: olló, ragasztó, 

zsírkréta, filctollak.(Minden 

csoport más színű filctollal 

dolgozik.) Színes ceruzák. 

 A dobozba a tanító az óra előtt 

beleteszi az összes mellékletet, 

feladatot, és egy darab 

csomagolópapírt. 

 

1. melléklet  

(viccek) 

A és B változat 
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II. Hibás szöveg javítása    

 A második feladat az első mögött található. (A két lapot 

tűzőgéppel összetűzte a tanító.) 

Ugyanaz a vicc, de hibás. Ki kell javítani. A hibás betűket pirossal 

karikázzák be. 

Párban dolgozzanak, s ha elkészültek, cseréljenek a csoport másik 

két tagjával. Ellenőrizzék le egymás munkáját. Ahol hibát találnak, 

ott csillaggal jelezzék. 

Az elkészült feladatokat ragasszák fel a csomagolópapírra. 

A hibákat az egyik csapat szóvivője felolvassa. Az osztály közösen 

ellenőriz. 

                                      3 perc 

Figyelem 

Kommunikáció 

 

 

 

 

Páros munka 

Kooperatív 

munka 

- megbeszélés 

Frontális munka 

- megbeszélés 

- ellenőrzés 

2. melléklet tanári/tanulói 

(viccek helyesírási hibákkal) 

 

 

 

Ragasztó, csomagolópapír 

III. A szófajok ismétlése    

A    Sorolják fel a harmadik osztályban tanult szófajokat. 

Elevenítsék fel a tudnivalókat a tanító segítségével. 

                                       5 perc 

B    Ismétlés halmazábrákkal. 

A csomagolópapírra rajzoljanak, s írjanak bele példákat is. 

(Csoporton belül mindenki válasszon egy színes zsírkrétát - saját 

színt-, azzal dolgozzon. Így látja a tanító: ki, hány példát írt. Ki, 

milyen aktív.) 

       Feladatra adott idő: 4 perc 

A munka végeztével a csapatok szóvivői beszámolnak a munkáról. 

Közös ellenőrzés. 

                                     4 perc 

(Ha valaki az ismétlésnek ezt a módját válassza, akkor - hogy ne 

fusson ki a 45 perces órakeretből - kihagyja a VI. feladatot.) 

                                     

 

 

Emlékezés 

Gondolkodás  

Kommunikáció 

 

 

Kreativitás 

Logika 

Gondolkodás 

Emlékezés 

Együttműködési 

készség 

Frontális munka 

- ismétlés 

- megbeszélés 

 

 

Kooperatív 

munka 

- megbeszélés 

- beszámoló 

Frontális munka 

- ellenőrzés 

 

 

 

 

 

 

 

Filctoll, zsírkréták, 

csomagolópapír 
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IV. Villámkártyák készítése    

A következő mellékleten rajzok és a szófajok meghatározásai 

szerepelnek. Párosítsák össze a rajzokat a szófaji szabályokkal. 

Szét kell vágni a lapot a vonalak mentén. Majd össze kell 

ragasztani a párokat. Egyik oldalon legyen a szöveg, a másikon a 

rajz.  

Ha kész, színezzék ki! 

A tanító elmondja, hogy a kártyákat a tanév során többször 

felhasználják majd gyakorlásra. Órák elején a párok mindig 

kicserélik a kártyáikat, s először az egyik, majd a másik tanuló 

kérdezi ki a szabályokat a társától. Úgy, hogy megmutatja a képet, 

majd elolvassa a hátoldalról a szabályt. Aztán újra felmutatja a 

képet, és kéri társától a választ. Ha jó feleletet kap, akkor ezt a 

kártyát visszaadja, jöhet a következő. Ha nem jó, akkor segít. 

Ismét felolvassa, majd kikérdezi. Amikor a válaszoló minden 

kártyáját visszakapta, akkor a két diák szerepet cserél. 

A tanító elmondja, hogy negyedik osztályban bővül az ismeret a 

szófajokkal kapcsolatban. A kiegészítések a tanév során majd 

rákerülnek a kártyák hátoldalára. 

A tanító kéri, hogy mindenki jelölje meg kártyáit egy kis jellel, és 

gemkapoccsal fogja össze. Ezután tegye a dobozba. Ezeknek ott 

lesz a helye. Nem viszik haza. Otthon a könyvből tanulnak. 

                                    18 perc 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem 

Gondolkodás 

Egyéni munka 

- megbeszélés 

- ellenőrzés 

- kártya készí- 

   tése 

 

 3. melléklet Villámkártyák 

 

 

 

Villámkártyák készítéséhez 

fénymásolt lap 

 

 

Olló, ragasztó, színes ceruzák 
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V. Ellentétpárok alkotása    

A következő feladat: igék, főnevek, melléknevek és számnevek 

ellentétét kell pótolniuk. Ha kész, fel kell ragasztani a megoldást a 

csomagolópapírra. 

Az egymás mellett ülő párok együtt dolgoznak, majd a csapat 

másik két tagjával egyeztetnek. Az egyik csapat szóvivője 

felolvassa a megoldásokat. Közösen ellenőriz az osztály. 

                                    3 perc 

Gondolkodás 

Együttműködési 

készség 

Páros munka 

- megbeszélés 

Kooperatív 

munka 

- megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális munka 

- ellenőrzés 

4. melléklet (ellentétpárok) 

Ragasztó, fénymásolt lap 

VI. Hibakeresés    

A következő feladatban valamilyen logika szerint következnek 

egymás után a szavak. Mi a szabály? Hány hibát találnak? 

Karikázzák be az oda nem illő szavakat. 

A    Nehezebb:  különböző szófajú szavak a következő sorrendben 

követik egymást: főnév, melléknév, ige, számnév-2 helyen rossz a 

sorrend. 

B    Könnyebb: csak melléknevek sorakoznak egymás után-2 

hibával ( 2 főnév került bele). 

A megoldást ragasszák fel a csomagolópapírra.  

Az egymás mellett ülő párok együtt dolgoznak, majd a csapat 

Gondolkodás 

Logika 

Figyelem 

 

 

 

 

Páros munka 

- megbeszélés 

 

Kooperatív 

munka 

- megbeszélés 

5. melléklet (hibakeresés)  

 

A változat 

 

B változat 

 

 

Ragasztó, csomagolópapír 
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másik két tagjával egyeztetnek. Az egyik csapat szóvivője 

felolvassa a megoldást, az osztály közösen ellenőriz. 

                                   3 perc  

 

Frontális munka 

- ellenőrzés 

VII. Értékelés    

A tanító óra közben is figyeli a csoportok munkáját, koordinál. Óra 

közben is ellenőriz és értékel. Óra végén azonban még egyszer 

átnézi a csomagolópapírokat. Értékeli a csoportos, páros és egyéni 

feladatvégzést. 

                                     2 perc 

Reális énkép 

alakítása 

Frontális munka 

- ellenőrzés, 

értékelés 

 

VIII. Házi feladat megbeszélése    

Verses sorok.  

Minden kép egy betűt jelöl. Az azonos képek azonos betűket. 

Fejtsék meg a rejtvényt, majd másolják le a vers befejező 

versszakát a füzetbe. 

                                     1 perc 

Figyelem Frontális munka 

- megbeszélés 

6. melléklet (Verses sorok) 
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hanem almafa erdő! 
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Modulleírás 
 

 

 

 

Ajánlott korosztály 4. évfolyam 

Ajánlott időkeret 1 x 45 perc 

A modul közvetlen célja A meglevő ismeretek felelevenítése, a logikai 

gondolkodás fejlesztése, változatos tanulási 

technikák megismertetése a tanulókkal. 

A modul tartalma A mondatfajtákkal kapcsolatos ismeretek 

felelevenítése változatos tanulási technikák 

alkalmazásával. 

A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: önmegismerés, 

önbizalom, önreflexió 

Szociális kompetencia: empátia, 

kapcsolatkezelési képesség, kreativitás 

Kognitív kompetencia: anyanyelvi beszédértés, 

összefüggés-kezelő képesség, 

problémamegoldó képesség, rendszerező 

képesség 

Kapcsolódási pontok Vizuális nevelés, ének-zene 

Felhasznált irodalom Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról 

AKG Kiadó Budapest, 2002. 

Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás 

ÖNKONET Budapest, 2004. 
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Modulvázlat 

 
 

Tevékenységek-időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztett készségek 

Munkaformák és 

módszerek 

Eszközök/mellékletek 

Tanár/diák 

I. Ráhangolás- felelgetős mondókák    

(Kooperatív munkákhoz előnyös, ha minden 

csoportnak van egy doboza. Már év elején 

díszítsék a gyerekek rajzokkal, ábrákkal a 

választott csoportnevüknek megfelelően! Írják bele 

a nevüket is a csoporttagok! A doboz belsejébe 

saját zászlót is tervezhetnek, rajzolhatnak. Ez 

fokozza a csoporttudatot, jó motiváló ereje van.) 

Az eszközfigyelők a tanítóhoz mennek a csoport 

dobozáért. A tanító elmondja az első feladatot: 

A    Felelgetős mondókákat kell begyakorolni. A 

csoport egyik párosa a kérdéseket olvassa, a másik 

a válaszokat.    

      Felkészülés: 2 perc 

      Felolvasás:   3 perc 

B    A Hol jártál, báránykám?  kezdetű dal 

éneklése. A lányok a kérdést, a fiúk a választ 

éneklik. 

Hová mégy, te kis nyulacska? kezdetű dal 

éneklése. A fiúk a kérdést, a lányok a választ 

éneklik. 

                            5 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködési készség 

fejlesztése 

A helyes és jól formált 

beszéd, a kiejtési 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív munka 

- szöveg olvasása 

szerepek szerint 

 

 

Frontális munka 

- dal éneklése 

szerepek szerint 

A dobozok tartalma: olló, ragasztó, színes 

ceruzák, filctollak. (Minden csoport más 

színű filctollal dolgozik.) A dobozba a 

tanító az óra előtt beleteszi az összes 

mellékletet, feladatot, és egy darab 

csomagolópapírt. 

 

 

1. melléklet 

A változat 

 

 

 

 

 

 

B változat 

 

II. A mondatról eddig tanultak rendszerező    
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ismétlése 

A    Feladatmegoldások CD-ROM 

felhasználásával (CD ISKOLA). Mondatfajták 

megnevezése, mondatvégi írásjelek pótlása.  

(3 feladat)  

                      5 perc 

 

 

 

B    Mondatok kiegészítése, tagolatlan mondatok 

helyes leírása. Párban dolgozzanak, s ha 

elkészültek, cseréljenek a csoport másik két 

tagjával. Ellenőrizzék le egymás munkáját. Az 

elkészült feladatokat ragasszák fel a 

csomagolópapírra. A megoldásokat az egyik 

csapat szóvivője felolvassa. Az osztály közösen 

ellenőriz.  

                         4 perc 

 

Emlékezet 

Figyelem 

Kommunikációs készség 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködési készség 

a konszenzus 

megteremtésére 

 

Frontális munka 

- megbeszélés, 

helyes válaszok, 

írásjelek 

begépelése 

 

 

 

 

Páros munka 

- megbeszélés 

Kooperatív munka 

- megbeszélés 

- ellenőrzés 

Frontális munka 

- ellenőrzés 

 

CD-ROM 

 CD ISKOLA  

Nyelvtan gyakorlása kisiskolásoknak 

 

 

 

 

2. melléklet  

B változat 

 

Ragasztó, csomagolópapír 

 

 

 

 

III. Meseolvasás (tanító)    

 A tanító felolvassa A bor és a pénz c. török mesét. 

Megfigyelési szempont: A tanulók figyeljék meg, 

és próbálják megszámolni, hány felkiáltó mondat 

szerepel a szövegben! A számát írják a szöveg 

mellé!   

                        2 perc                

Szövegértés 

problémafelvetés 

Frontális munka 

- bemutatás 

 

 

3. melléklet 

IV. Spontán reakciók     

A mese témájának, hangulatának megbeszélése.   

                        

 

 

                          2 perc 

 

A szövegértelmezés 

fejlesztése 

Frontális munka 

- megbeszélés 
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V. Különféle mondatfajták keresése a szövegben 

 

 

 

 

 

 

 

  

A megfigyelési szempont megbeszélése:  

(6 felkiáltó mondat van a mesében.) A tanulók 

keressenek egy-egy példát a mondatfajtákra, majd 

írják is le a csomagolópapírra. Amilyen 

mondatfajtát nem találtak a szövegben, olyat 

maguktól írjanak a mese témájához kapcsolódóan! 

A tanító a csoportok közt járva ellenőriz. Az egyik 

általa kiválasztott csoport felolvassa a mondatokat, 

a többiek ellenőrzik munkájuk helyességét.  

                       6 perc 

A figyelem fejlesztése 

Kooperációs képesség 

fejlesztése 

Idővel való gazdálkodás 

Frontális munka 

- megbeszélés 

Kooperatív munka 

- megbeszélés 

- feladatmeg- 

   oldás 

- beszámolás 

Frontális munka 

- ellenőrzés 

Csomagolópapír 

VI. Villámkártyák készítése    

A következő mellékleten rajzok és a mondatfajták 

meghatározásai szerepelnek. Párosítsák össze a 

rajzokat a szabályokkal! Szét kell vágni a lapot a 

vonalak mentén. Majd össze kell ragasztani a 

párokat. Egyik oldalon legyen a szöveg, a másikon 

a rajz!  

Ha kész, színezzék ki! 

A tanító elmondja, hogy ezeket a kártyákat a tanév 

során többször felhasználják majd gyakorlásra. 

Órák elején a párok mindig kicserélik a kártyáikat, 

s először az egyik, majd a másik tanuló kérdezi ki 

a szabályokat a társától. Úgy, hogy megmutatja a 

képet, majd elolvassa a hátoldalról a szabályt. 

Aztán újra felmutatja a képet, és kéri társától a 

választ. Ha jó feleletet kap, akkor ezt a kártyát 

visszaadja, jöhet a következő. Ha nem jó, akkor 

segít. Ismét felolvassa, majd kikérdezi. Amikor a 

Figyelem fejlesztése 

Gondolkodás fejlesztése 

Egyéni munka 

- megbeszélés 

- ellenőrzés 

- kártyák készítése 

 

 

4. melléklet 

 

 

 

Olló,  ragasztó, színes ceruza 
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válaszoló minden kártyáját visszakapta, akkor a 

két diák szerepet cserél. A tanító kéri, hogy 

mindenki jelölje meg kártyáit egy kis jellel, és 

gemkapoccsal fogja össze. Ezután tegye a 

dobozba. Ezeknek ott lesz a helye. Nem viszik 

haza. Otthon a könyvből tanulnak. 

 

                    18 perc 

 

VI. Értékelés 

 

   

A kooperatív, a páros és az egyéni munkák 

értékelése.      2 perc 

Reális énkép kialakítása. Frontális munka 

- értékelés 

 

VII. Házi feladat megbeszélése    

Az óra elején elmondott mondóka (3-4. csoporté) 

megtanulása. 

                         1 perc 

Koncentrálóképesség 

fejlesztése,  

Beszédképesség 

fejlesztése. 

Frontális 

- megbeszélés 
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Modulleírás 
 

Ajánlott korosztály   4. évfolyam 

Ajánlott időkeret 1x45 perc 

A modul közvetlen célja Tanulási technikák megismertetése a 

tanulókkal. Szövegértés szövegalkotás 

A modul tartalma  

 

Az torta (Gárdonyi Géza) című olvasmány 

feldolgozása változatos tanulási technikák 

alkalmazásával. 

kompetenciafejlesztés fókuszai 

 

Eszközhasználat, analizálás, 

lényegkiemelés, ok-okozati összefüggés, 

rendszerezés figyelemkoncentráció, 

szókincsbővítés, beszédértés, lényeglátás 

Kapcsolódási pontok 

 

Tantárgyakhoz: vizuális kultúra, 

matematika, ének   

Felhasznált irodalom 

 

 

Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról 

AKG. Kiadó Budapest, 2002 

Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 

Metódus-tan Budapest, 2005 

Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás 

ÖNKONET  Budapest, 2004 
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Modulvázlatok 

 
Modul címe: A torta (Gárdonyi Géza) 

tevékenység 

időkeret 

Fejlesztendő 

képességek 

módszerek 

munkaformák 

eszközök 

tanár diák 

Beszédképzés 

1. Egy alaplevegővel próbáld meg elmondani az alábbi verset, 

amit a táblán látsz. Ha elfogyott a levegőd, lopott levegővel 

folytasd a gyakorlatot! Figyelj a helyes artikulációra! 

2. Ritmizálva mondd el a verset!(Kopoghatjuk is halkan a 

ritmust.) 

3. Kezd el halkan a verset, majd egyre hangosabban, az ötödik 

sort mondd a leghangosabban, majd fokozatosan halkulj, 

egészen suttogásig! 

 

5 perc 

Helyes 

légzéstechnika 

Ritmusészlelés 

Beszéd 

szupraszegmentális 

elemeinek 

fejlesztése 

Figyelem  

Türelem  

 

 

versmondás 

játék  

 

Frontális  

1. melléklet (tanár) 

 

Beszédértés  

 Válaszolj az alábbi kérdésekre az előző gyakorlat során 

elhangzott vers alapján! 

5 perc 

Szövegértés 

Emlékezet  

Olvasási készség 

Figyelem  

Lényeglátás  

Olvasás  

Választás 

Játék 

 

Egyéni  

2. melléklet 

(tanár/tanuló) 

3. melléklet 

(tanár) (megoldás) 

 

 

Ritmikus szemmozgás  

 

1. Olvasd el a táblán lévő sorokat magadban! 

2.  

3. Olvassátok el közösen, hangosan a szósorokat!  

4.  

5. Fordítsatok hátat a táblának! Ha tapsolok, egyszerre  

mondjátok ki azt a szót, ami többször is előfordult a szavakban! 

Beszédértés 

Szövegértés 

Figyelem  

Fixációszélesség 

növelése 

Helyes 

légzéstechnika 

Beszéd 

szupraszegmentális 

Hangos olvasás  

Kiválasztás  

Játék 

Értelmezés  

 

Egyéni  

Frontális  

4. számú melléklet 

(tanár/tanuló) 
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(Torta.) 

6. Hányszor fordult elő az a szó? (4) 

7.  

8. A mai olvasmányunk címe: A torta, Gárdonyi Géza írása. 

 

 

 

 

5 perc 

elemeinek 

fejlesztése 

Szemmozgás 

Asszociációs 

gondolkodás  

Koncentráció  

Emlékezet  

Testséma 

Térérzékelés  

Szövegfeldolgozás 

1. Olvasd el A torta című szöveget! Keretezd be –ha van benne- 

a számodra ismeretlen szavakat! 

2. Húzd alá a szereplők nevét! 

3. Ismeretlen szavak megbeszélése. 

4. Szereplők megbeszélése.(Nagyapó, Jancsi, öregúr, 

gyerekek.) 

5 perc 

Szövegértés 

Figyelem  

Szókincsfejlesztés  

Analízis  

Megértés 

Lényeglátás  

 

Néma olvasás  

Lényegkiemelés 

Értelmezés 

Magyarázat  

 

Egyéni  

Frontális  

5. számú melléklet 

(tanár/tanuló) 

6. számú melléklet  

  (tanár) 

(megoldás) 

 

Játék 

1. Változzatok át születésnapi tortává! Nem használhattok fel 

hozzá mást, csak önmagatokat! 

 

 

 

3 perc 

Figyelem  

Verbális 

kommunikáció 

Kreativitás  

Testséma 

Térérzékelés 

Tolerancia  

Játék  

Megbeszélés  

 

Frontális  

 

Szövegfeldolgozás 

1. Alkossatok csoportokat a füzetetekben megtalálható 

évszakok segítségével! (A tanító órakezdés előtt beletette az 

5. számú melléklet kártyáit a tanulói füzetekbe.) 

2. A füzetbe írjátok be a történet címét, majd csoportban 

készítsétek el a vázlatát! ( Bekezdés, tárgyalás, befejezés.) 

3. Ha a vázlattal elkészültetek, egyéni munkában képzeljétek el, 

rajzoljátok le, hogyan nézett ki a nagyapó által felvágott 

Figyelem  

Verbális 

kommunikáció  

Analízis  

Együttműködési 

készség  

Fantázia 

Kreativitás  

Néma olvasás  

Lényegkiemelés 

Értelmezés 

Magyarázat  

Megbeszélés 

Meggyőzés  

Írás  

Rajzolás  

 

7. melléklet 

(tanár/tanuló) 

(kártyák) 

Vonalas füzet 

Íróeszköz  

Színes ceruzák  
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torta. 

Amikor az idő letelt a csoportok középre teszik a füzetüket, amit a 

pedagógus óra után ellenőriz. 

7 perc  

Írásmozgás  

 

 

 

Csoport munka 

Egyéni   

Szövegfeldolgozás 

 

 Önálló munka következik: írásban válaszolj a feladatlap 

kérdéseire! 

 

1. Kösd össze az összetartozókat! 

2. Számold meg, hányszor fordul elő a következő 

betűhalmazban a torta szó! 

3. Keresd meg a helyesírási hibákat és javítsd pirossal! Egy 

tucat van belőle. 

 

     4. Állítsd időrendbe a mondatokat! 

     5. Egészítsd ki a mondatokat! 

 

 
(8 perc elteltével) Csoportban ellenőrizzétek le a feladatokat! Az 

asztalon levő borítékban találjátok a megoldásokat! 

10 perc 

Figyelem 

összpontosításának 

képessége 

Szövegértés 

Emlékezet  

Összefüggések 

felismerése 

Rendszerező 

képesség 

Komplexitás  

 

Néma olvasás  

Írás  

Sorbarendezés  

Lényegkiemelés 

 

Egyéni  

Csoport  

8. melléklet      

(tanár/tanuló) 

egyéni                   

9. melléklet 

(tanár/tanuló) 

 csoport (megoldás) 

Boríték  

Ceruza  

Zenehallgatás 

Üljetek le a szőnyegre! 

1. Hallgassuk meg Bródy János: Boldog születésnapot! című dalát 

Halász Judit előadásában  

4. Csoport munka: 

 Milyen égitestekről hallasz a dalban? (TAVASZ 

csop.) 

 Milyen sorrendben követték egymást az 

évszakok?  Ezen az órán milyen feladatnál 

Figyelem  

Verbális 

kommunikáció  

Analízis  

Együttműködési 

készség  

Zenei hallás  

 

Zenehallgatás 

Megbeszélés 

Éneklés 

 

Frontális 

 

Cd és magnó 

10. melléklet (tanár) 

Szőnyeg  
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használtuk az évszakok neveit?(TÉL csop.) 

 Mit kapott ajándékba az ünnepelt? (ŐSZ csop.) 

 Hány éves lett ezen a napon a szülinapos? 

(NYÁR csop.) 

 

5. Énekeljük el együtt a dalt! 

 

6. Végül kívánok nektek a dal szövegét felhasználva: 

Kívánom, hogy legyen még sok ilyen szép napotok! 

A dal megtalálható Halász Judit előadásában: az interneten 

      

5 perc  

Értékelés  

Az egyéni, csoportos és frontális munkák értékelése 

2 perc 

Reális énkép 

Önértékelés  

Megbeszélés  

 

Frontális 
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5-8. évfolyam részére 

Modulleírás 
 

A modul célja 

 

A tanulók tanulás iránti fogékonyságának 

feltérképezése, a tanulás belső és külső 

feltételeinek vizsgálata, a tanulási szokások 

megismerése, segítségnyújtás a tanulási 

nehézségek leküzdéséhez.  

Az önismeret fejlesztése segítségével a 

tanulási tevékenységet segítő módszerek és 

technikák megismertetése a tanulókkal. 

Időkeret 6 x 45 perc (6 tanítási óra) 

Ajánlott korosztály 11-14 évesek (Felső tagozat) 

Ajánlott megelőző és követő anyag Alapvető önismereti technikák megléte, 

önművelés lehetőségei 

Ajánlott megvalósítási forma A tanév folyamán tetszőlegesen 

feldolgozható, elsősorban epochális 

oktatásszervezési háttérrel. 

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: 

Szociális kompetenciák 

Magyar nyelv és irodalom, szövegértés 

fejlesztése, matematika, életpálya építési 

kompetencia 

Szűkebb környezetben: 

Tanulásmódszertan, önismeret 

A képességfejlesztés fókusza Egyre biztosabb önállóság a tanulás 

tervezésében. 

Tanulási motiváció. 

Elemi tanulási stratégiák. 

Kedvező külső és belső tanulási feltételek 

biztosítása. 

Reális énkép kialakítása. 

Önkontroll. 

Önmotiválás. 

Hatékony kommunikáció és kooperáció. 

Kötelezettségvállalás. 

Eszközhasználat. 

Lényegkiemelés. 

Ok-okozati összefüggés. 

Tolerancia. 

Figyelem. 

Asszociáció. 
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Tanulás tanulása modul módszertani ajánlása 

 

A modul célja, hogy alsó és felső tagozat tantárgyi rendszerének különbözőségéből adódóan a 

tanulási tevékenységben jelentkező mennyiségi és minőségi különbségek kiküszöbölésére 

való tudatos felkészítés. 

Ma az iskolák többségében csupán a tanulók arra kapnak bíztatást, hogy sajátítsanak el egy 

tananyagot, de kevés segítséget kapnak ahhoz, hogy ezt hogyan tegyék. 

A tanulók nem rendelkeznek megfelelő tanulási stratégiával, ez a tanulási idő 

megnövekedéséhez vezet, mely a tanulás eredményességét csökkenti. Célul kell tehát kitűzni 

a gyerekek bevezetését a hatékony információ-felvétel és a hosszú távú megőrzés 

gyakorlatába, vagyis meg kell őket ismertetni személyre szabott tanulási technikákkal. 

Természetesen fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az eredményes tanulási stratégiák 

kialakítása és alkalmazása folyamatos megerősítést igényel. 

Támogató rendszer: 

Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. AKG Alapítvány, 5. kiadás, Budapest, 1998. 

Csendes Éva: Véleményem szerint. Rátky és Társai Kft., 2000. 

Fisher, Robert: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel, Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 2000. 

Ajánlott objektumok: 

Oroszlány Péter: Tanulás tanítása tanári kézikönyv, Független Pedagógiai Intézet, Budapest, 

2007. 

Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?, Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 1999.



 

 

 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0010 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási 
intézményeiben” című pályázat 

166 

 
Modulterv  

 

Mire való az iskola? 

 

Idő Tevékenységek Fejlesztendő készségek Módszerek Munkaformák  IKT elemek Eszközök/mellékletek 

10’ 

 

 

1 A) Képdarabok 

összeállítása 

Csoportalkotás –heterogén 

csoportok 

– (kihúzzák, társaikat 

keresik, felragasztják 

lapra) 

Együttműködés 

Tolerancia 

Figyelem  

Térlátás 

Asszociáció Kommunikáció 

Megfigyelőképesség és 

szépérzék fejlesztése 

Kreativitás 

Ráhangolódás 

Magyarázat 

Beszélgetés 

Tevékenykedtetés 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

Digitális tábla 

a megoldás 

ellenőrzésére 

1. számú 

melléklet 

 

Iskolatípusokat 

ábrázoló 

összedarabolt képek 

(5*4 db) 

Ragasztó 

Rajzlap 

Tanári munkafüzet  

2.o. 

 

10’ 1B) Álmok és utak 

Széttépett színes papír 

darabokból egy 

„osztálytermet” kell 

kirakniuk úgy, hogy 

minden darabot 

felhasználjanak. 

Kreativitás 

Kommunikációs készség 

fejlesztése  

Térbeli tájékozódás 

Szabálykövetés 

Nyitottság, kíváncsiság 

fenntartása 

Együttműködés, céltartás 

fejlesztése 

Döntési képesség fejlesztése 

Motoros ügyesség 

 

Magyarázat 

Tevékenykedtetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni 

Csoportos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Színes papír 

Ragasztó 

Filctoll 

Színes ceruza, 

zsírkréta 

 

Tanári munkafüzet  

3.o. 

 

 

10’ 

 

2) Beszéljünk róla! 

Tanulással kapcsolatos 

Kommunikáció 

Nyitottság 

Magyarázat 

Beszélgetés 

Frontális 

osztálymunka 

- A tanulási 

folyamathoz 
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 tárgyakat húznak a 

tanulók, ami azzal a 

tárggyal kapcsolatban 

eszükbe jut, beszélnek 

róla.  

(Pozitív, negatív 

élmények felidézése). 

Képzelőerő 

Memória 

Beszédkészség 

Mondatalkotás 

Saját vélemény alkotása, 

érvelés, vitakultúra fejlesztése 

Adott szerepekbe, feladatokba 

való belehelyezkedés 

 

Tevékenykedtetés 

 

Egyéni munka 

 

kapcsolható tárgyak  

(toll, tolltartó, 

vonalzó, radír, füzet, 

tankönyv) Tanári 

munkafüzet  

3.o. 

 

 

5’ 

 

3A) Álljon fel, aki…  
(instrukciót kapnak a 

tanulók, aki a rá illőt 

hallja, feláll, a többiek 

ülve maradnak)  

Döntésképesség 

Ok-okozati kapcsolatok 

felismerése 

Hallás utáni szövegértés 

Megfigyelő képesség 

Rendszerszemlélet 

Összefüggések felismerése 

Helyzetfelismerés 

 

Magyarázat  

Játék 

Frontális 

osztálymunka 

Egyéni munka 

 

- Tanári munkafüzet  

3.o. 

 

 

5’ 3B) Csak utánam 

folytasd! 

Mindenki a saját 

beszámolója előtt 

elmondja az előtte szólóét. 

Koncentráció 

Figyelem 

Memória 

Tapasztalatszerzés az 

együttműködés és a 

megfigyelés alkalmazásában 

Kommunikációs készség 

fejlesztése, mások 

meghallgatása, saját közlés 

késleltetése 

Véleményalkotás 

Kíváncsiság 

Tolerancia 

Magyarázat 

Indián beszélgetés 

Frontális 

osztálymunka 

 

 

 

 

- Tanári munkafüzet  

3-4.o. 
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15’ 

 

 

4A) Ötletroham 

(pókhálóábra)  

1. csoport tanulás az 

iskolában                                

2. csoport: tanulás otthon                             

Kifejezőkészség a közös 

tevékenységben való részvétel 

során  

A társakkal való eredményes 

együttműködés 

Helyzetfelismerés 

Tolerancia 

Kapcsolatépítési készség 

Saját vélemény alkotása 

Érvelés, vitakultúra fejlesztése 

Kortárs kapcsolatok fejlődése 

Magyarázat 

Szógyűjtés 

Érvelés 

Vita 

 

Csoportmunka - Csomagolópapír 

filctoll  

Tanári munkafüzet  

4.o. 

 

15’ 4B) Ötletroham 

(pókhálóábra)  

1. csoport: iskola 

2. csoport: tanár-diák 

viszony                                                        

Kifejezőkészség a közös 

tevékenységben való részvétel 

során 

Eredményes együttműködés a 

társakkal 

Helyzetfelismerés 

Tolerancia 

Saját vélemény alkotása 

Évelési képesség 

Vitakultúra fejlesztése 

Kortárs kapcsolatok fejlődése 

 

Magyarázat 

Tevékenykedtetés 

 

 

 

 

Csoportmunka 

 

- Csomagolópapír 

Filctoll  

Tanári munkafüzet  

4-5..o. 

 

5’ 

 

 

5) Ellenőrzés táblánál Az 

óra értékelése értékelő, 

összegző megbeszélés 
(szóvivő), többi csoport 

hozzászólásával, 

kiegészítésével  

Az osztály megbeszéli a 

csoportok ismertetőiből 

Figyelem 

Véleményalkotás 

Kommunikációs képességek 

Empátia 

Tolerancia 

Szolidaritás 

Mások meghallgatása 

Döntés képessége 

Magyarázat 

Ellenőrzés 

Érvelés 

Megbeszélés 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

- Tábla, 

Gyurmaragasztó 

Csomagolópapír 

Tanári munkafüzet  

5..o. 
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összeálló összefüggéseket, 

értékelik egymás 

munkáját. 

Rendszerszemlélet 

Kifejező kommunikáció 
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Modulterv 

 

Hogyan tanulok? 

Tanulási szokások 

 

Idő Tevékenységek Fejlesztendő készségek Módszerek Munkaformák  IKT elemek Eszközök/mellékletek 

 

5’ 1) Beszélgetőkör 

Az előző órán 

elhangzottak felidézése 

Kommunikációs készség 

fejlesztése, mások 

meghallgatása, saját 

közlés késleltetése 

Szóbeli kifejezőkészség 

és társakkal való 

együttműködés fejlesztése  

Memória 

Az érdeklődés, 

kíváncsiság fenntartása 

 

Beszélgetés 

 

Frontális 

osztálymunka 

- Szőnyeg 

5’ 2A) 
Koordinátarendszerben 

betűrengeteg,   

A megfejtés betűi 

összekeverve jelennek 

meg. 

Bekarikázzák az 

elhangzott betűt. 

Megfejtés: önvizsgálat 

  Egyéni munka / 

páros munka 

- Feladatlap 

Tanári útmutató  

2. o. 

Tanulói munkafüzet 

2. o. 

 

5’ 2B) 

Koordinátarendszerben 

betűrengeteg,  

Kíváncsiság 

Helyzetfelismerés 

Megfigyelőképesség 

Tanári magyarázat 

Tevékenykedtetés 

 

Egyéni munka / 

páros munka 
- Feladatlap  

Tanári útmutató   

3. o. 
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A megfejtés betűi 

soronként egymás után 

összeolvasva jelennek 

meg. 

Bekarikázzák az 

elhangzott betűt. 

Megfejtés: önvizsgálat 

 

Kreativitás  

Térlátás 

 

Tanulói munkafüzet 

3. o. 

10’ 3) Önvizsgálati teszt 

tanulás témakörben, 

tanulási szokások, 

tanuláshoz való viszony 

Kíváncsiság 

Önismeret 

Megfigyelőképesség 

Identitástudat  

Szövegértés 

Problémaazonosítás, a 

megoldás megkeresése 

Döntés képessége 

 

Tanári magyarázat 

Tevékenykedtetés 

 

Egyéni munka - Tesztlap  

Tanári útmutató   

4-5. o. 

Tanulói munkafüzet 

4-5. o. 

10’ 4) Önvizsgálati teszt 

kiértékelése   
Tanulási szokások, tanulói 

típusok megállapítása 

Információk önálló 

értékelése 

Pozitív énkép alakítása 

Önismeret 

Önkritikus szemlélet 

Értékek képviselete 

Alternatívák keresése 

 

Frontális 

osztálymunka tanári 

magyarázattal, majd 

egyéni munka 

Önálló tanulói 

munka 

 A teszt 

kiértékeléséhez 

szükséges ábra a 

táblán olvasható 

2. számú 

melléklet 

Digitális tábla 

Tesztlap  

Tanári útmutató 

5. o. 

Tanulói munkafüzet 

5-6. o. 

10’ 5A) Játék 

Activity (közmondás-

tanulással kapcsolatos) 

- közmondás kitalálása 

körülírással 

Szabályalkotás és 

szabálykövetés 

Helyzetfelismerés 

Verbális és non-verbális 

eszközökkel végzett 

kommunikáció  

Adott szerepekbe, 

Játék Frontális 

osztálymunka 

- Activity kártyák  

Közmondásokkal 

Tanári útmutató  

6-7.. o. 
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feladatokba való 

belehelyezkedés 

Kreativitás 

 

10’ 5B) Játék 

Activity (közmondás-

tanulással kapcsolatos) 

- közmondás kitalálása 

mutogatással 

Szabályalkotás és 

szabálykövetés 

Helyzetfelismerés 

Verbális és nonverbális 

eszközökkel végzett 

kommunikáció  

Adott szerepekbe, 

feladatokba való 

belehelyezkedés 

Kreativitás 

 

Játék Frontális 

osztálymunka 

- Activity kártyák  

közmondásokkal 

Tanári útmutató  

6-7. o. 

 

5’ 6A) Szókereső  

6 fogalmat kapnak:  

dal, szép, autó, szobor, 

tavasz, hal 

Beletesszük egy 

szótömegbe, és meg kell, 

hogy keressék  

 (hibaszám, munkaidő 

számít) 

 

Koncentrációfejlesztés 

Figyelem  

Problémaazonosítási 

képesség 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése 

Megfigyelőképesség 

 

Tanári magyarázat 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés                         

Egyéni munka - Feladatlap 

Tanári útmutató  

7. o. 

Tanulói munkafüzet 

6. o. 

5’ 6B) Szókereső 

4 fogalmat kapnak: zöld, 

alma, gát, rigó, melyet 

beletesszük egy 

szótömegbe, és meg kell 

keresniük  (hibaszám, 

munkaidő számít) 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése 

Megfigyelőképesség 

Koncentrációfejlesztés 

Figyelem  

Problémaazonosítási 

képesség 

Tanári magyarázat 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés                         

Egyéni munka 

 

 

- Feladatlap  

Tanári útmutató 8. o. 

Tanulói munkafüzet 

7. o. 
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5’ 6C) Számkereső 

4 egymás mellett álló 

számot kapnak:  

34, 6, 42, 98 

Beletesszük egy 

számtömegbe, és keressék 

meg benne  

6  sor (hibaszám, 

munkaidő számít) 

 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése 

Megfigyelőképesség 

Koncentráció 

Figyelem  

Problémaazonosítási 

képesség 

 

Magyarázat 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés                         

Páros munka 

 

- Feladatlap 

Tanári útmutató 8. o. 

Tanulói munkafüzet 

7. o. 

5’ 7) Karikázd be azokat a 

szavakat, amelyek a 

tanulással összefüggenek. 

(A fenti feladathoz 

kacsolható) 

 

Rendszerezés 

Térlátás 

Szövegértés 

Problémaazonosítás, a 

megoldás megkeresése 

Megfigyelőképesség 

Döntés képessége  

 

Tanári magyarázat 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés  

Vita 

                         

Egyéni munka - Feladatlap  

Tanári útmutató 8. o. 

Tanulói munkafüzet 

7. o. 

10’ 8) Halmazalkotás 

(tanulás külső és belső 

feltételei)      

A szókeresőben található 

aláhúzott szavak. 

Logikus gondolkodás 

Matematikai logika 

Megfigyelés, elemzés 

Döntés képessége  

Összefüggések 

felismerése 

Rendszerezés 

 

Tanári magyarázat 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Véleményalkotás 

Vita 

Frontális vagy 

egyéni munka 

Digitális tábla 

segítségével 

halmazábra 

kitöltése az 

aláhúzott szavak 

megfelelő helyre 

történő 

beillesztésével 

3. számú 

melléklet 

 

Digitális tábla vagy  

Tanulói munkafüzet 

8.o.  

Tanári útmutató 9. o. 

 

5’ 9) Jó tanácsok – tanulási 

intelmek (10 fogalom) 

Szövegértés 

Önállóság 

Tanári magyarázat 

Néma olvasás 

Egyéni munka - Tanári mondatok  

Tanári útmutató 9-11. o. 



 

 

 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0010 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási 
intézményeiben” című pályázat  

174 

 Kreativitás 

Problémaazonosítás, a 

megoldás megkeresése 

Információk önálló 

értékelése 

Koncentráció 

Figyelem 

 

megbeszélés Tanulói munkafüzet 

8-10.o. 

 

10’ 10) Adj tanácsot a többi 

csoportnak 

Kerekasztal módszer 

A gyerekek a húzott 

számuknak megfelelően új 

csoportba kerülnek… 

Az előző feladat mintáira 

újabb tanácsokkal látják el 

társaikat. 

Adott szerepekbe, 

feladatokba való 

belehelyezkedés 

Beleélő képesség 

Nyitottság  

Empátia  

Kommunikációs készség 

fejlesztése 

Kreativitás  

Felelősség 

Helyzetfelismerés 

 

Tanári magyarázat 

Kerekasztal 

módszer 

Kooperatív 

csoportmunka 
- Fénymásolópapír,  

filctoll 

5’ 11A) Hibakeresés 

Melyik kocka nem illik a 

sorba?  

 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése 

Matematikai logika 

rendszerezés Szabályok 

szükségességének és 

betartásának felismerése  

Megfigyelés  

Ok-okozati kapcsolatok 

felismerése 

 

Tanári magyarázat 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Páros munka Digitális tábla 4. 

számú melléklet 

Digitális tábla vagy 

feladatlap 

Tanári útmutató  

11-12. o  

Tanulói munkafüzet 

10.o. 

 

5’ 11B) Jelpárok 

Minden számnak egy jel 

Megfigyelés  

Ok-okozati kapcsolatok 

Tanári magyarázat 

Tevékenykedtetés 

Páros munka - Feladatlap 

Tanári útmutató  
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felel meg. Le kell 

ellenőrizni a megadott 

sorokban a felsorolt 

számoknak megfelelő 

kódokat. 

felismerése 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése 

Matematikai logika 

Szabályok 

szükségességének és 

betartásának felismerése  

 

Ellenőrzés 

 

12. o  

Tanulói munkafüzet 

11.o. 

 

10’ 12) Reflektálás 

Feladatok átbeszélése, 

feladatnév alá papír cetlit 

raknak annak tisztázása 

érdekében, melyik feladat 

volt a legnépszerűbb. 

Értékelés 

Rendszerezés 

Kritikus szemlélet 

Saját vélemény alkotása, 

érvelés, vitakultúra 

fejlesztése 

Véleményalkotás, a 

tapasztalatok 

megvitatásának képessége 

 

Beszélgetőkör 

Véleményalkotás 

Vita  

Érvelés 

 

Frontális 

osztálymunka 

- Feladatlap, tábla 

Tanári útmutató  

13. o 
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Modulterv 

 

A professzor és a révész című hindu népmese feldolgozása 
 

Idő Tevékenységek Fejlesztendő készségek Módszerek Munkaformák  IKT elemek Eszközök/mellékletek 

10’ 1) Asszociációk játéka 

Miért érdemes tanulni?  

Egymás szavára 

asszociálva minden tanuló 

kiegészíti a szólistát, míg 

a lap vissza nem ér 

tulajdonosához.  

Kreativitás 

Érdeklődés, kíváncsiság 

felkeltése, fenntartása 

Kommunikációs készség 

fejlesztése, mások 

meghallgatása, saját közlés 

késleltetése 

Szóbeli kifejezőkészség 

Verbális és nonverbális 

kommunikáció fejlesztése 

Empátia 

Kritikus szemlélet 

 

Asszociációs játék 

Kooperáció 

 

 

 

Csoportmunka - A4-es lapok 

10’ 2) Közös montázs 

Montázst készítenek a 

csoportok általuk 

kiválasztott 

képrészletekből, melynek 

témája a „kedvenc 

tanórám”. 

Kreativitás 

Együttes munka örömének 

megtapasztalása 

Konszenzusképesség 

Együttműködés 

Céltartás 

Motoros ügyesség 

fejlesztése 

Művészeti 

tevékenységekkel történő 

kreatív kifejezés 

Térbeli tájékozódás 

Kritikus szemlélet 

 

Magyarázat 

Beszélgetés 

Tevékenykedtetés 

 

 

 

Csoportmunka - Színes újságok, olló, 

ragasztó 
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5’ 3A) A népmese 

meghallgatása 

Érdeklődés, kíváncsiság 

felkeltése, fenntartása 

Koncentráció 

Figyelem 

Adott szerepekbe való 

belehelyezkedés 

Pozitív énkép alakítása 

 

Tanári bemutatás Frontális 

osztálymunka 

- Népmese 

Tanári útmutató 2-3. o 

Tanulói munkafüzet 2-3. o.. 

5’ 3B)  A népmese néma 

olvasása 

Koncentráció 

Figyelem 

Önállóság 

Empátia 

Érdeklődés, kíváncsiság 

fenntartása 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértés 

 

Tanulói néma 

olvasás 

Egyéni munka, 

majd 

csoportmunka 

- Népmese  

Tanári útmutató 2-3. o 

Tanulói munkafüzet 2-3. 

5’ 4) Visszacsatolás 

Miért érdemes tanulni? 

Problémaazonosítás, a 

megoldás keresése 

Ok-okozati kapcsolatok 

felismerése 

Saját vélemény alkotása, 

érvelés, vitakultúra 

fejlesztése 

Összefüggések felismerése 

Problémaérzékenység 

fejlesztése 

Értékek képviselete 

Döntés képessége 

Kompromisszumkészség 

 

Visszacsatolás 

Beszélgetőkör 

Vita 

Érvelés 

 

Frontális 

osztálymunka 

- Szőnyeg 

5’ 5) Mi lehet a történet Kérdésfeltevés és Véleményalkotás Frontális - - 
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vége? 

 

vitakészség 

Tolerancia 

Véleményalkotás 

Kifejező kommunikáció 

Döntési képesség 

fejlesztése 

Helyzetfelismerés 

Saját vélemény alkotása 

Beleélő képesség 

fejlesztése 

 

Vita 

Jóslás  

osztálymunka 

5’ 6) Pantomimjáték 

Két tanuló kártyát húz, a 

rajta szereplő tantárgyat 

tanító pedagógus 

jellemzőit kell 

elmutogatni. 

A közös játékban való 

részvétel során fejlődjön 

nonverbális 

kifejezőkészsége, 

formálódjon 

kapcsolatrendszere, 

törekedjen a társával való 

eredményes 

együttműködésre 

Kreativitás 

Nyitottság 

Beleélő képesség 

fejlesztése 

 

Mozgásos 

dramatikus játék 

 

 

 

Páros munka - Tantárgy nevével ellátott  

Kártyák 

Tanári útmutató 4. o. 

10’ 7) Fontos tantárgyak 

Melyik tantárgy a 

leghasznosabb a „túlélés” 

szempontjából? Melyik 

tantárgy a legfontosabb, 

melyik elhanyagolható az 

életben? 

Érvelés, vitakészség 

Döntési képesség 

fejlesztése 

Kritikai szemlélet 

fejlesztése 

Szóbeli kifejezőkészség 

Mások megértésének 

Vita 

Érvelés 

Beszélgetés 

Magyarázat 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

- - 
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fejlesztése 

Üzenetek rövid, informatív 

megfogalmazása 

Nyitottság 

Tolerancia 

Problémaérzékenység 

 

5’ 8) Ki a bölcs? 

Sokat tudsz = bölcs vagy? 

Problémaazonosítás, a 

megoldás keresése 

Ok-okozati kapcsolatok 

felismerése 

Saját vélemény alkotása, 

érvelés, vitakultúra 

fejlesztése 

Összefüggések felismerése 

Problémaérzékenység 

fejlesztése 

Értékek képviselete 

Döntés képessége 

Kompromisszumkészség 

 

Beszélgetőkör 

Problémafelvetés 

Érvelés 

 

Frontális 

osztálymunka 

- Szőnyeg 

5’ 9A) Titkosírás 

Idézet a bölcsességről 

titkosírással, segítségül az 

összes betűt megadtuk 

Kreativitás 

Problémaazonosítás, a 

megoldás keresése 

Logikai képesség 

Matematikai logika 

fejlesztése 

Helyzetfelismerés 

Szabálykövetés 

 

Tevékenykedtetés 

Tanári magyarázat 

Egyéni munka 

Vagy 

Páros munka 

- Tanulói munkafüzet 

3-4. o. 

Tanári útmutató 4-5. o. 

5’ 9B) Titkosírás 

(könnyített verzió) 

Kreativitás 

Problémaazonosítás, a 

Tevékenykedtetés 

Tanári magyarázat 

Egyéni munka 

Vagy 

- Tanulói munkafüzet 

4-5. o. 
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Idézet a bölcsességről 

titkosírással, segítségül 

minden betűt megadtuk 

megoldás keresése 

Logikai képesség 

Matematikai logika 

fejlesztése 

Helyzetfelismerés 

Szabálykövetés 

 

Páros munka Tanári útmutató 5. o. 

5’ 10) Az óra értékelése 

A hangulatjelek 

segítségével értékelik az 

óra hangulatát. 

Kritikai képesség 

Kompromisszumkészség 

Ellenállás a 

csoportnyomásnak 

Kommunikációs készség 

Mások meghallgatása 

Ok-okozati kapcsolatok 

felismerése 

 

Tanári-tanulói 

értékelés 

Frontális 

osztálymunka,  

Egyéni munka 

- Hangulatjeleket ábrázoló 

képek 

Tanári útmutató 6-9. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0010 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeiben” című 
pályázat 

 

2. Modulterv 

Olvasási technikák elméletben és gyakorlatban 

 

 

Idő Tevékenységek Fejlesztendő készségek Módszerek Munkaformák  IKT elemek Eszközök/mellékletek 

5’ 1A) Keresztrejtvény 

Megfejtés: olvasás 

Társas kapcsolatok építése 

Együttműködés a 

gyakorlatban 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése 

Céltartás fejlesztése 

Kommunikációs készség 

fejlesztése 

Szóbeli kifejezőkészség 

Döntési képesség fejlesztése 

Magyarázat 

Segítségnyújtás 

Feladatmegoldás 

Beszélgetés 

Érvelés 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

Csoportmunka 

Feladatmegoldás 

tanulói laptopok 

segítségével 

5. számú melléklet 

Számítógép  

Excel táblázat 

1. számú melléklet 

Tanulói munkafüzet  

2. o. 

Tanári útmutató  

2. o. 

5’ 1B) Egérrágta szöveg 

Rövid, hiányos szöveget 

kapnak a tanulók 

Kreativitás 

Rendszerszemlélet 

Érdeklődés felkeltése, 

fenntartása 

Megfigyelőképesség 

Logikus gondolkodás 

Információkeresés 

Feladatmegoldás 

Felidézés 

Szövegjavítás 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

Egyéni munka 

Differenciálás 

Feladatmegoldás 

tanulói laptopok 

segítségével 

6. számú melléklet 

 

Tanulói munkafüzet 

3. o. 

Tanári útmutató  

3. o. 

Íróeszközök 

Vagy tanulói  

laptopok 

20’ 2) Olvasási technikák 

megismerése 

Egy-egy 

olvasástechnikai 

módszer megismerése és 

csoporttársakkal való 

megismertetése 

Kíváncsiság 

Felelősség 

Kommunikációs készség 

fejlesztése 

Szolidaritás 

Információk önálló 

értékelése 

Az egyéni tanulási szokások 

kialakítása 

Döntési képesség fejlesztése 

Szakértői mozaik 

Néma olvasás 

Az olvasottak 

értelmezése 

Jegyzetkészítés 

Prezentáció 

Ellenőrzés 

Értékelés 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

Kooperatív 

csoportmunka 

Egyéni munka 

Differenciálás 

Feladatmegoldás 

tanulói laptopok 

segítségével 

PowerPoint 

bemutató készítés 

Tanulói munkafüzet 

3-5. o. 

Tanári útmutató 

 3-5. o. 

Íróeszközök 

A/4-es papír 

Íróeszközök 



 

 

Társas kapcsolatok építése, 

mások meghallgatás, saját 

közlés késleltetése 

Önállóság 

5’ 3) Játék: Betűpótlás 

Közmondás definíciója a 

megoldás 

 

Nyelvi fantázia 

Nyelvi logika 

Képzelőerő 

Rugalmas gondolkodás 

Szókincsfejlesztés 

Nyitottság, kíváncsiság 

fenntartása 

Megfigyelőképesség, 

szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztése 

Tolerancia 

Játék 

Magyarázat 

Ellenőrzés 

Értékelés 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

Páros munka 

 

- Tanulói munkafüzet 

5. o. 

Tanári útmutató 

 6. o. 

Íróeszközök 

5’ 4A) Játék: 

Betűoszlopok 

Betűoszlopokból 

közmondás 

Nyelvi fantázia 

Nyelvi logika 

Képzelőerő 

Rugalmas gondolkodás 

Kreativitás 

Helyzetfelismerés 

Alternatívák keresése 

Tapasztalatszerzés 

Szövegértés 

Feladatvégzés 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

Páros munka 

Feladatmegoldás 

tanulói laptopok 

segítségével 

7. számú melléklet 

Tanulói munkafüzet  

 6. o. 

Tanári útmutató 

6-7. o.  

vagy tanulói laptop 

5’ 4B) Játék: Hibakeresés 

– számolás 

Számtani műveletek 

hibás eredményeit kell 

összeadni, majd 

megszorozni egy 

számmal. 

Kíváncsiság 

Szabályok 

szükségességének és 

betartásának felismerése 

Megfigyelőképesség 

Szabályalkotás 

képességének fejlesztése 

Matematikai logika 

Számolás 

Számolás 

tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

 

 

- Tanulói munkafüzet 

7. o. 

Tanári útmutató 

7. o. 

Íróeszközök 



 

 

5’ 5) Értékelés 

Hangulatjeleknek 

megfelelő értékelés egy-

egy mondattal 

alátámasztva 

Kompromisszumkészség, 

ellenállás a 

csoportnyomásnak 

Kommunikációs készség 

fejlesztése 

Önismeret 

Mások meghallgatása, saját 

közlés késleltetése 

Informatív megfogalmazás 

fejlesztése 

Ok-okozati kapcsolatok 

felismerése 

Tanulói értékelés 

Tanári értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

Egyéni munka 

Differenciálás 

- Hangulatjeleket  

ábrázoló lapok 

Tanári útmutató 

8-11. o. 

10’ 6) Ráhangolódás: 

Relaxációs zene 

hallgatása, beszélgetés 

az élményekről 

Érdeklődés, kíváncsiság 

felkeltése 

Önismeret 

Tervezés 

Tolerancia 

Céltartás fejlesztése 

Hallásfejlesztés 

Önmotiválás 

Ráhangolódás 

Zenehallgatás 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

- CD lejátszó 

Relaxációs CD 

5’ 7) Olvasási módszerek 

gyakorlati bemutatása 

I. 

Perifériás látás 

képességének fejlesztése 

  

Perifériás látás 

Hangos olvasás 

Céltartás 

 

Befogadás 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

Páros munka 

- Tanulói munkafüzet 

7. o. 

Tanári útmutató 

12. o. 

 

5’ 8A) Olvasási 

módszerek gyakorlati 

bemutatása II. 

Fixációszélesség 

gyakorlat 

Fixációszélesség 

növelésének fejlesztése 

Térbeli tájékozódás 

Helyzetfelismerés 

Rugalmas gondolkodás 

Szókincsfejlesztés 

 

Befogadás 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

Páros munka 

 

- Tanulói munkafüzet 

7-8. o. 

Tanári útmutató 

12-13. o. 

 



 

 

5’ 8B) Olvasási 

módszerek gyakorlati 

bemutatása II. 

Skimming technika 

A szöveg gyors 

átfutására alkalmas 

módszer, hosszabb 

szövegek esetére. 

Perifériás látás 

Fixációszélesség 

növelésének fejlesztése 

Térbeli tájékozódás 

Helyzetfelismerés 

Rugalmas gondolkodás 

Szókincsfejlesztés 

 

Befogadás 

Tevékenykedtetés 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

Egyéni munka 

- Tanulói munkafüzet 

8-9. o.  

Tanári útmutató 

13-14. o. 

Íróeszközök 

5’ 9A) Tanulást segítő 

módszer 

Tónusfokozás: 

Szoborjáték 

Érdeklődés, kíváncsiság 

felkeltése 

Önismeret 

Mozgáskoordináció 

Mozgásos 

dramatikus játék 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

 

- Székek 

 

5’ 9B) Tanulást segítő 

módszer 

Koncentráció:  

Mi van a képen? 

Valóban párhuzamos? 

Koncentráció fejlesztése 

Figyelemfejlesztés 

Önkontroll 

 

 

Beszélgetés 

Tapasztalatcsere 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

 

Feladatmegoldás 

digitális tábla 

segítségével 

8. számú melléklet 

Digitális tábla 

Számítógép 

Digitális képek 

Tanári útmutató 

14-15. o. 

5’ 10) Kövesd az 

utasítást! 

Figyelemfokozás 

Koncentráció fejlesztése 

Figyelemfejlesztés 

Önkontroll 

 

 

Tanári magyarázat 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Frontális 

osztálymunka 

Egyéni munka 

- Tanulói munkafüzet 

9. o. 

Tanári útmutató 

15. o. 

Íróeszközök 

5’ 11) Rajzold le! 

A társ által diktált ábra 

lerajzolása 

Koncentráció fejlesztése 

Figyelemfejlesztés 

Önkontroll 

Fegyelem 

Figyelem 

Társas kapcsolatok építése, 

együttműködés a 

gyakorlatban 

Térlátás 

Szépérzék 

 

Utasítás 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Páros munka - Rajzlap 

Íróeszköz 

Képek 

Tanulói munkafüzet  

10. o. 

Tanári útmutató 

16. o. 



 

 

5’ 12) Képrejtvény 

Betűelemekből álló 

képszerű rejtvény 

Kreativitás 

Logikus gondolkodás 

Térlátás 

Szabálykövetés 

Társas kapcsolatok építése 

Kompromisszumkészség 

Ok-okozati kapcsolatok 

felismerése 

 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Páros munka - Tanulói munkafüzet 

10. o. 

Tanári útmutató 

16. o. 

Íróeszközök 

15’ 13) Értékelés:  

Én ezt kipróbálnám…/ 

Kérdőív 

Kompromisszumkészség 

Önismeret 

Mások meghallgatása, saját 

közlés késleltetése 

fejlesztése 

Ok-okozati kapcsolatok 

felismerése 

Rendszerezés 

Rendszerezés 

Értékelés 

Egyéni munka - Tanulói munkafüzet 

10-11. o. 

Tanári útmutató 

17. o. 

Íróeszközök 



 

 

Pályaorientációs modul 

Modulleírás 

 
Ajánlott korosztály 13-14 évesek 

Ajánlott időkeret 5 x 45 perc 

A modul közvetlen célja - Egyéni érdeklődési körök, kompetenciák tudatosítása; 

- saját tulajdonságaik ismerete; 

- a különböző foglalkozásokhoz tartozó - tulajdonságok 

rendszerezése; 

- gyakran felvett szerepek azonosítása; erősségek, 

gyengeségek végiggondolása; 

- személyes, reális jövőkép kialakítása; 

- énképerősítés; 

- képzeletbeli munkanap részletének megalkotása, 

felvétele, lejátszása nézőknek 

A modul tartalma Témái: 

Kapcsolatok: társas kapcsolatok, közösségépítés 

„Mi legyek, ha nagy leszek”? Képességeim, pozitív, 

negatív tulajdonságaim, jártasságok, készségek 

Hozzáadott érték: Jelenetek egy foglalkozásból, 

interaktív élményszerzés 

Megelőző tapasztalat Egy helyi üzem látogatása 

Ajánlott továbbhaladási irány A pályaorientáció lehetőségeinek szélesítése 

A kompetenciafejlesztés fókuszai Ön- és társismeret, kommunikáció; a meglévő és új 

információ 

újszerű feldolgozása; rendszerezés; kreativitás; 

szereptanulás,  

megvalósítás; megfigyelés; kooperáció. 

 

Kapcsolódási pontok Tantárgyakhoz: Technika, Osztályfőnöki óra 

Modulokhoz: Életpálya 

Támogató rendszer Gönczi Károly: Életpálya építés pedellus 

Tankönyvkiadó 2004 



 

 

 „ A” Változat 
 

 Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák Pedagógus 

I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése / 1. óra / 

I. Emberi tulajdonságok 

A Véletlenszerű csoportalakítás  

Emberi tulajdonságok gyűjtése / külső-belső/ 

öntapadós papírokra                            10 perc 

Egyéni feladatvállalás, gyűjtés, 

rendszerezés képessége 

Csoportmunka, 

Gyűjtés,  

íróeszközök Öntapadós papírok 

II. Tulajdonságok rendszerezése 

A Csoportokként ráragasztják a tulajdonságokat 

két kartonra a külső és belső tulajdonságok 

szerint                                                 10 perc 

Problémamegoldás, 

döntésképesség, szelektálás 

Csoportmunka 

Rendszerezés, 

irányított beszélgetés 

íróeszközök Öntapadós papírok, 

színes kartonok 

III. Pozitív és negatív tulajdonságok rendszerezése 

A A diákok 4 fős csoportokban dolgoznak tovább. 

Minden csoport kap egy listát tulajdonságokkal. 

A feladat az, hogy külön gyűjtsék a pozitív és a 

negatív tulajdonságok szerint és készítsenek egy 

pozitív és egy negatív lapot                10 perc    

Döntésképesség, jó-rossz 

megkülönböztetése 

Csoportmunka 

Vita, prezentáció 

Diákok által 

készített 

prezentáció 

1. sz. melléklet 

fénymásolata 

Szürke és sárga 

színű karton 

asztalonként 



 

 

 

 Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák Pedagógus 

IV. Szakmák, foglalkozások gyűjtése 

 Továbbtanulási kézikönyvek, laptopok / Internet / 

segítségével foglalkozások, hivatások keresése, 

szellemi és fizikai munkák rendszerezése és 

metszetábra készítése                         15 perc           

Rendszerezés, döntésképesség, 

asszociáció, elvonatkoztatás 

Csoportmunka 

Megbeszélés, vita, 

magyarázat, 

prezentáció 

íróeszköz Kézikönyvek, 

 laptopok, 

 színes papír, 

 öntapadós 

kártyák, 

karton 

V. Játék: „Frissités” 

 A tanulók körbe állnak, menetirányba fordulnak, 

és kb. 1-2 percig masszírozzák az előttük álló 

vállát, majd iránycsere. 

Kapcsolattartási képesség, egymás 

tiszteletben tartása 

Frontális, páros   

VI. A foglalkozáson végzett munka értékelése 

 A pedagógus emelje ki a pozitív észrevételeit a 

csoportok összedolgozásával, az osztály 

együttműködésével kapcsolatban 

Önértékelés, önismeret 

 

 

 

 

 

 

Frontális, 

beszélgetőkör 

Értékelés 

 

 

  



 

 

 Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák Pedagógus 

I. Hozzárendelés / 2. óra / 

 Az előző órán elkészített „szakmahalmazokhoz” 

hozzá kell rendelni a legfontosabb külső és belső 

tulajdonságokat. Minden csoport kiválaszt egy 

fizikai és egy szellemi foglalkozást és ahhoz 

rendeli a szükséges eszközöket                                                      

15 perc 

Együttműködés, elemző készség Frontális, csoportos 

Megbeszélés, vita, 

véleményalkotás, 

prezentáció, 

ellenőrzés, értékelés 

íróeszköz Kiskártyák, 

kartonok, 

bluetack 

II. Melyek a képességeim? 

 Rövid történet elolvasása után / Gönczi Károly: 

Életpálya építés c. könyv- Zoli története a tanulók 

válaszolnak a kiadott kérdésekre       15 perc 

Szociális kompetenciák, 

szövegértés, elemző képesség 

Frontális, 

csoportmunka 

Tanári előadás, 

elemzés, értékelés 

Szemelvény 

asztalonként 

kérdéssor a 

szöveghez 

/ 2. sz. 

melléklet / 

 

III. Miben vagyok jártas? Önismereti teszt 

 Gönczi Károly: Életpálya építés c. könyvéből  

önismereti teszt kitöltése  

Az 5 pontos válaszok beírása név szerint a 

központi táblázatba, a táblázat elhelyezése 

15 perc 

Helyes önértékelés, 

önismeret kialakítása 

 

 

 

Egyéni, tesztlap 

írása, megbeszélés, 

értékelése 

Tesztlap, toll, 

értékelő lap 

/ 3. sz. 

melléklet / 



 

 

Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák Pedagógus 

3. óra 

I. Apácashow 2 

 A film azon részletének megtekintése, amikor 

eldöntik a gyerekek, hogy indulnak a 

kórusversenyen, de Rita kiszáll a csapatból, 

vitázik az édesanyjával, végül mégis felszáll a 

buszra. 

A filmrészlet megtekintése után a csoportok 

kérdéssort kapnak, amelyekre válaszolnak, majd 

megvitatják                                         30 perc 

Empátiás készség, elemző 

képesség, absztrahálás, 

lényeges és lényegtelen 

dolgok megkülönböztetése 

Egyéni, frontális, bemutatás, 

szemléltetés, reflektálás, 

megbeszélés 

íróeszköz DVD film, 

DVD 

lejátszó, 

Kérdéssor, 

II. Mi legyek?  

II

/A 

Minden tanuló kap egy lapot, melyre felír 3 

foglalkozást, amelyben eltudná magát képzelni. 

Ezt követően az első és a második óra 

anyagából  

összegyűjti a neki szükséges tulajdonságokat                                 

10 perc 

Lényegkiemelés, 

döntéshozó képesség, 

rendszerezés, elemzés 

Egyéni,  íróeszköz Írólapok, 

kártyák, 

kartonok 

II

/B  

Körben ülve a tanulók elmondják választott 

szakmáikat a legfontosabb, nekik szükséges 

tulajdonságokkal                               5 perc 

Ua. mint az előző Beszélgetőkör, magyarázat, 

vita 
  



 

 

Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

4. óra 

I./1 Jelenetek egy foglalkozásból 

I./2 Felvétel elkészítése 

I./

1 

 

 

 

I/

2 

Minden csoport húz egy kártyát, melyen egy-

egy munkahelyi szituáció van adott 

szereplőkkel. A csoportok rövid idő alatt 

elkészítik a jelenetet, amely nem lehet hosszabb 

3 percnél, begyakorolja a jelenetet.      20 perc 

A felvétel elkészítése                           20 perc 

Kreativitás, empátia, gyors 

helyzetfelismerés 

Csoport 

Magyarázat, megbeszélés, 

vita, döntéshozatal, 

drámajáték, projekt 

Papírok, 

íróeszköz 

5. sz. 

melléklet, 

kártyák 

jelenetekkel, 

DVD-kamera 

 Tanterem előkészítése a bemutatáshoz. Az előre 

elkészített meghívók kézbesítése              5 perc 

 türelem, pontosság, 

lényeglátás, rugalmasság, 

kommunikációs készség, 

Döntéshozatali képesség 

Csoportos, megbeszélés, 

terem rendezés, szervezés  

Plakátok,  

„színpad„ 

DVD- lejátszó 

5. óra 

I.  A felvett jelenetek megtekintése, bemutatása az osztálytársaknak és a meghívott vendégeknek                                                                               . 

 Az előre megbeszélt személyek behívása a 

tanterembe az elkészült plakátok, 

teszteredmények megtekintése, vendégek 

leültetése, a videóra vett jelenetek bemutatása 

                                                         25 perc 

Előadó készség, empátia, 

dramatizáló képesség 

Csoportos 

vetítés, előadás,  

DVD lejátszó, 

plakátok 
 



 

 

Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

II. Az írásbeli értékelő lapok                                                                                                                                                                                                  . 

 A tanár kiosztja az értékelő lapokat, melyeket a 

diákok kitöltenek ( 7. sz. melléklet)     10 perc                      

Véleménynyilvánítás, 

önismeret, szakmaismeret 

Egyéni, 

 tesztlap töltése 

íróeszköz 7. sz melléklet 

III. A modul szóbeli értékelése                                                                                                                                                                                               . 

 A diákok kört alakítanak, a pedagógus minden 

tanulónak ad egy mondattöredéket (8. sz. 

melléklet) A diákok a megadott befejezetlen 

mondattal értékelik a modult, ha marad idő a 

cetliket tovább lehet adni.                 10 perc 

Önértékelés, őszinteség, 

szociális kompetencia, 

érvelés, magabiztosság 

Egyéni, frontális 

beszélgetőkör 
 8. sz. 

melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„B” Változat 

 
 Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák Pedagógus 

I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése / 1. óra / 

I. Emberi tulajdonságok 

 A tanulók körbe ülnek, mindenki mond egy külső 

vagy belső tulajdonságot majd azt öntapadós 

papírra leírják. (egy tanuló mondhat többet is)                                         

10 perc 

Egyéni feladatvállalás, gyűjtés, 

rendszerezés képessége 

Csoportmunka, 

Gyűjtés, A csoport 

tagjai saját tudásukat 

adják hozzá a közös 

munkához 

íróeszközök Öntapadós 

papírok 

II. Tulajdonságok rendszerezése 

 A tanulók körben ülnek. Minden diák a saját 

öntapadós lapocskáját felragasztja megfelelő 

kartonra, aszerint, hogy külső vagy belső 

tulajdonságokat írt rá. Végül jól látható helyen 

elhelyezik teremben                        10 perc 

Problémamegoldás, 

döntésképesség, szelektálás 

Csoportmunka 

Rendszerezés, 

irányított beszélgetés 

íróeszközök Öntapadós 

papírok, színes 

kartonok 

III. Pozitív és negatív tulajdonságok rendszerezése 



 

 

 Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák Pedagógus 

 A pedagógus olvassa a tulajdonságok listáját, az 

osztály közösen megvitatja jó és rossz kategóriák 

szerint. Közben 2 önként jelentkező diák lejegyzi 

az osztály egyöntetű véleményét          7 perc 

Döntésképesség, jó-rossz 

megkülönböztetése, 

kapcsolattartási képesség, egymás 

tiszteletben tartása 

Minden tanuló, 

frontális 

Analizálás, vita 

Diákok által 

készített 

prezentáció 

Tollak,  

1. sz. melléklet 

fénymásolata 

Szürke és sárga 

színű karton 

asztalonként 

IV. Játék: Frissítés 

 A tanulók körbe állnak, menetirányba fordulnak, 

és kb. 1-2 percig, masszírozzák az előttük álló 

vállát, majd iránycsere.  

Kapcsolattartási képesség, 

egymás tiszteletben tartása 

Frontális, páros   

V. Szakmák gyűjtése 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák Pedagógus 

 A tanulók 4 fős csoportokban dolgozva minél több 

szakmát, hivatást gyűjtenek össze fejből, majd ezeket 

rendszerezik szellemi és fizikai munka szerint. 

Halmazábrába rendezik és a metszetbe is beírnak egy- 

kettőt. 

Rendszerezés, analizálás 

Brainstorming 

Csoportmunka 

Megbeszélés, 

magyarázat, 

ötletbörze, vita 

Színes filcek Famentes A/3-

as rajzlap 

VI. A tanórán végzett munka rövid értékelése 

 A pedagógus emelje ki a pozitív észrevételeit a 

csoportok összedolgozásával, az osztály 

együttműködésével kapcsolatban 

Önértékelés, önismeret 

 

 

 

Frontális, 

beszélgetőkör 

Értékelés 

 

 

  

2. óra 

I. Hozzárendelés 

 Az osztály kört alkot. Mindentanuló mond egy 

szakmát, és aki fizikait mondott a terem egyik oldalába 

megy, aki szellemit az a másik oldalába. Csak akkor 

ülhetnek le egyesével, ha legalább három fontos 

tulajdonságot tudnak mondani a szakmával 

kapcsolatban. A leülés váltakozva történik. (Egy innen 

egy onnan.)                                                     15 perc 

Elemző készség, 

összekapcsolás 

Frontális, egyéni 

Magyarázat, játékos 

feladatmegoldás, 

elemzés 

  



 

 

 Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák Pedagógus 

II. Mik a képességeim? 

 A diákok körbe ülnek, a pedagógus felolvassa Zoli 

történetét (Gönczi K: Életpályaépítés), majd egyénileg 

kitöltik a csatlakozó feladatlapot. 2. sz melléklet   

                                                                        15 perc                     

Szociális kompetenciák, 

elemző képesség, 

szövegértési kompetenciák 

Frontális, egyéni, 

Bemutatás, 

megbeszélés, vita 

tollak 2. sz melléklet 

III. Önismereti teszt 

 Gönczi Károly: Életpálya építés c. könyvéből  

önismereti teszt kitöltése  

Az 5 pontos válaszok beírása név szerint a központi 

táblázatba, a táblázat elhelyezése                   

                                                   

                                                                      15 perc 

Helyes önértékelés, 

önismeret kialakítása 

 

 

 

 

 

Egyéni, tesztlap 

írása, megbeszélés, 

értékelése 

Tesztlap, toll, 

értékelő lap 

/ 3. sz. 

melléklet / 

3. óra 

I. Apácashow 2  

 

 

 A film azon részletének megtekintése, amikor eldöntik 

a gyerekek, hogy indulnak a kórusversenyen, de Rita 

kiszáll a csapatból, vitázik az édesanyjával, végül 

mégis felszáll a buszra. 

A filmrészlet megtekintése után a csoportok kérdéssort 

kapnak, amelyekre válaszolnak, majd megvitatják  

                                                                            35 perc                                         

Empátiás készség, elemző 

képesség, absztrahálás, 

lényeges és lényegtelen 

dolgok megkülönböztetése 

Egyéni, frontális, 

bemutatás, 

szemléltetés, 

reflektálás, 

megbeszélés 

, íróeszköz DVD film, 

DVD lejátszó,  

Kérdéssor 



 

 

 Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

    Diák Pedagógus 

II. Mi legyek?  

  A tanulók párt választanak. Átgondolják, hogy a párjuk 

vajon mi szeretne lenni. Összegyűjtik a hozzátartozó 

tulajdonságokat, s végül némi egyeztetés után 

elmondják a végeredményt.                          10 perc 

Empátiás készség, elemző 

készség, megfontoltság 

Páros, 

Magyarázat, vita, 

beszélgetőkör, 

értékelés 

  

4. óra 

I. Jelenetek egy foglalkozásból 

 Minden csoport húz egy kártyát, melyen egy- egy 

munkahelyi szituáció van, adott szereplőkkel. (5. sz 

melléklet) A csoportok rövid idő alatt elkészítik az 

„élő” jeleneteket, mely nem lehet több 3 percnél. A 

következő 20 percben begyakorolják a szituációt, 

kialakítanak egy „színpadot” az osztályban, majd 

behívják a vendégeket                               

Kreativitás, empátia, gyors 

helyzetfelismerés, 

dramatikus képességek 

Csoportmunka 

Magyarázat, 

megbeszélés, vita, 

döntéshozatal, 

drámajáték, projekt 

tollak 5. sz. 

melléklet, 

írólapok, 6. sz. 

melléklet, 

írólapok,  

 A tanteremben a csoport bemutató helyszínének a 

kialakítása. Az elkészített meghívók kézbesítése 

Döntéshozatali képesség, 

pontosság, rugalmasság, 

kommunikációs készség, 

türelem, lényeglátás 

Csoportos, 

megbeszélés, terem 

rendezés, szervezés 

Plakátok,  

„színpad„ 

 

5. óra 

I. Az „élő jelenetek „bemutatása az osztálytársaknak és a meghívott vendégeknek 

 Az előre megbeszélt személyek behívása a tanterembe 

az elkészült plakátok, teszteredmények megtekintése, 

vendégek leültetése, az interaktív jelenetek bemutatása 

csoportokként                                             25 perc 

Előadó készség, empátia, 

dramatizáló 

képességrögtönzés, 

szerepjátszás képessége 

Csoportos, 

 Drámajáték, előadás 

plakátok  

II. Az írásbeli értékelő lapok 

  A tanár kiosztja az értékelő lapokat, melyeket a diákok 

kitöltenek ( 7. sz. melléklet)                       10 perc                      

Véleménynyilvánítás, 

önismeret, szakmaismeret 

Egyéni, 

 tesztlap töltése 

íróeszköz 7. sz melléklet 



 

 

 Tevékenységek- időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ mellékletek 

Diák Pedagógus 

III. A modul szóbeli értékelése                                                                                                                                                                                            . 

 A diákok kört alakítanak, a pedagógus minden 

tanulónak ad egy mondattöredéket (8. sz. melléklet) A 

diákok a megadott befejezetlen mondattal értékelik a 

modult, ha marad idő a cetliket tovább lehet adni.                 

10 perc 

Önértékelés, őszinteség, 

szociális kompetencia, 

érvelés, magabiztosság 

Egyéni, frontális 

beszélgetőkör 
 8. sz. 

melléklet 

  

 
 



 

 

Egészséges táplálkozás 
 

Modulleírás 
 

Ajánlott korosztály  

 

5.-8. évfolyam  

Ajánlás:  A variációk: 5.-6. osztály;   B variációk: 7.-

8. osztály 

Ajánlott időkeret 5 x 45 perc 

A modul közvetlen célja    

 

A tanulók ismerjék meg az egészségtudatos 

táplálkozást és az aktív egészséges életmód alapjait 

korszerű eszközök segítségével.  

A modul tartalma      

 

Étkezési szokások összehasonlítása a 

táplálékpiramissal. A legfontosabb 

élelmiszercsoportok megismerése. Reformételek 

készítése és kóstolása. Az emésztés folyamatának 

megismerése. A rendszeres testedzés hatása 

szervezetünkre. 

Megelőző tapasztalat Az egészség és a táplálkozás közötti kapcsolat. 

Ajánlott továbbhaladási irány 

 

Egészséges táplálkozással kapcsolatos témakörök, 

tájékozódás az élelmiszerek adalékanyagairól, 

tájékozódás a mindennapi testmozgás fontos élettani 

hatásairól 

A kompetenciafejlesztés fókuszai 

 

Személyes kompetencia: egészségvédelem, helyes 

táplálkozási szokások  

Kognitív kompetencia: információ keresése, 

rendszerezése, ismeretszerző képesség 

Szociális kompetencia: együttműködés, 

kommunikáció, véleményalkotás és –nyilvánítás, 

vitakészség, problémamegoldás 

Kapcsolódási pontok 

 

A NAT-hoz: Ember és természet, Ember és 

társadalom, Életvitel és gyakorlati ismeretek,  

Magyar nyelv és irodalom   

Tantárgyakhoz: természetismeret, egészségtan, 

testnevelés, kommunikáció, magyar nyelv és 

irodalom, kémia 

Modulokhoz: Finomat, egészségeset!; Mozogj az 

egészségedért!; Kóla; A szervezet jelzései; Melyik 

részét esszük;  

Az a véleményem… 

Támogató rendszer        

 

Rainer Köthe: Természetbúvár: Testünk titkai, 

Tessloff Babilon könyvkiadó 

Táplálkozás és az egészséged, Soros Alapítvány 

könyvkiadó 

Gyümölcsök, Magvak, Termések, Gyógynövények. 

Búvár zsebkönyv sorozat, Móra könyvkiadó 

Lovasné Kiss Ildikó - Lovas Pál: A karcsúság titka 

Egészségtan tankönyv 6. oszt.- Mozaik kiadó 

www.sulinet.hu 

www.diet.hu 

www.nutrikid.hu 

 

http://www.sulinet.hu/
http://www.diet.hu/
http://www.nutrikid.hu/


 

 

Modulleírás 

 
  

Tevékenységek-időmegjelöléssel 

A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Diák 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Pedagógus 

I. RÁHANGOLÁS,  A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

I/a    Csoportok kialakítása 

A Húzz egyet! 

Mivel négy csoportot alakítunk ki így 

négyféle gabona magvat teszünk egy nem 

átlátszó zacskóba vagy borítékba. Mindenki 

húz egyet. Az azonosat választók alakítanak 

egy-egy csoportot. A csoportok zöldség vagy 

gyümölcs nevet választanak maguknak. 

                                                              5 perc 

 

Szabálykövetés 

Csoportalakítás 

Együttműködés 

Frontális munka, 

csoportalakítás 
 Négyféle mag, boríték 

B Rakd össze! 

Négyféle gyümölcs vagy zöldség képet annyi 

felé darabolunk, hogy minden tanulónak 

jusson. Az összeillesztett kép darabjai 

alapján alakítunk csoportokat. 

5 perc 

 

Szabálykövetés 

Csoportalakítás 

Együttműködés 

Frontális munka, 

csoportalakítás 

 Négyféle gyümölcs vagy 

zöldség képe feldarabolva. 

  

Tevékenységek-időmegjelöléssel 

A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Diák 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Pedagógus 

I/b    Kedvenc ételeink, étkezési szokásaink 

A A gyerekek összegyűjtik kedvenc ételeiket 

(1-1) és elhelyezik az üres táplálékpiramison. 

Megbeszélik, hogy miből fogyasztanak a 

legtöbbet és miből a legkevesebbet. Kifejtik 

Rendszerezés, 

megfigyelés 

Önálló munka, 

megbeszélés 

Gyurmaragasztó, 

lapok 

Üres táplálékpiramis 

csomagolópapíron, 

P1 táplálékpiramis 



 

 

véleményüket, szerintük mennyire 

egészségesek a táplálkozási szokásaik. A 

helyes táplálékpiramis tanulmányozása, 

értelmezése. 

                                                             15 perc 

 

B A gyerekek összegyűjtik, azokat az ételeket, 

melyekből szerintük a legtöbbet- és 

amelyekből a legkevesebbet kellene 

fogyasztaniuk.(1-1). Elhelyezik az üres 

táplálékpiramison. Kifejtik véleményüket, 

szerintük mennyire gondolkodtak helyesen. 

Összehasonlítás a helyes táplálékpiramissal. 

                                                            15 perc 

 

Rendszerezés, 

megfigyelés 

Önálló munka, 

megbeszélés 

Gyurmaragasztó, 

lapok 

Üres táplálékpiramis 

csomagolópapíron, 

P1 táplálékpiramis 

C A tanulók előzetesen gyűjtőmunkát végeznek 

a szüleik, nagyszüleik körében, a régi 

táplálkozási szokásokról. A szerzett 

információkat ismertetik társaikkal, 5-10 

mondatban leírják. 

15 perc 

 

 

                                                                      

Kapcsolatteremtés, 

kommunikáció 

Egyéni munka: 

interjú, bemutatás 

 

Papír, íróeszköz  

  

Tevékenységek-időmegjelöléssel 

A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Diák 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Pedagógus 

I/c  A  táplálékpiramis értelmezése 

 A piramis titka című oktatófilm megtekintése 

( Nutrikid kiadó) 

Beszélgetés a látottakról adott szempontok 

alapján: 

Megfigyelés, 

memória, 

Frontális, 

filmvetítés 

 A piramis titka című DVD 

film 

(Nutrikid kiadó) 



 

 

Naponta hányszor étkezzünk? 

Milyen táplálékból fogyasszunk a legtöbbet? 

Milyen élelmiszerből fogyasszunk a 

legkevesebbet? 

Melyik húsok, húskészítmények az 

egészségesebbek? 

Melyek a kisebb zsírtartalmú tejtermékek? 

Mennyi gyümölcsöt fogyasszunk naponta? 

                                                            25 perc 

 

 

 

II.    AZ  ÚJ  TARTALOM  FELDOLGOZÁSA 

II/a     Ráhangolódás 

 

A 

 

Ráhangoló játék:  

Ki vagyok én? 

A tanulók hátára kis cetliket ragasztunk, 

melyeken egy-egy táplálék neve szerepel 

(Pl.: sajt, tej, uborka, szalonna, citrom, 

búza…). A tanulók beszélgetéssel, 

kérdésfeltevéssel kitalálják, hogy mi van a 

hátukra felírva.  

                                                             10 perc                                                      

 

Ráhangolódás, 

kapcsolatteremtés, 

kérdések 

megfogalmazása, 

kommunikáció, 

logikus gondolkodás 

 

 

megbeszélés 

  

Öntapadó papírlapok, 

ráírva a táplálék neve 

  

Tevékenységek-időmegjelöléssel 

A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Diák 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Pedagógus 

B Élelmiszer kártyák és az élelmiszerek 

összetevőit tartalmazó kártyák párosítása. 

                                                                      

10 perc 

 

Ráhangolódás, 

kapcsolatteremtés, 

csoportosítás, 

kommunikáció 

 

csoportmunka, 

kerek asztal,  

megbeszélés 

 P2 Élelmiszercsoport és 

legfontosabb összetevők 

(kártyák)-megoldókulcs 



 

 

 

 

II/b    A legfontosabb élelmiszercsoportok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A 1.A négy csoport külön-külön napi étlapot 

készít melyet bemutatnak: 

A különböző étkezések szerepe-tanári 

melléklet alapján. Feladat: állítsanak össze a 

tanulók egy egész napos étlapot 10-12 éves 

tanulók számára 

                                                         25 perc 

2. Táplálkozási totó kitöltése, párban             

                                                            10 perc 

 

Információgyűjtés, 

lényegkiemelés, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Prezentáció készítés, 

kooperatív tanulás, 

csoportmunka, 

beszámoló 

D1 Táplálkozási 

totó 

Csomagoló papír, filctoll 

 

P3  A különböző étkezések 

szerepe 

 

P4 Táplálkozási totó 

B A négy csoport különböző 

élelmiszercsoportokról gyűjt információkat a 

tanulói mellékletben megadott szöveg 

segítségével. Adott szempontok alapján 

minden csoport beszámolót tart a 

gyűjtőmunkájáról. 

1. csoport: Gabonafélék 

2. csoport: Zöldség, gyümölcs 

3. csoport: Húsok és tejtermékek 

4. csoport: Zsiradékok és édességek 

                                                            35 perc 

Információgyűjtés, 

lényegkiemelés, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Prezentáció készítés, 

kooperatív tanulás, 

csoportmunka, 

beszámoló 

D2  Gabonafélék 

D3  Zöldség, 

gyümölcs 

D4   Húsok és 

tejtermékek 

D5   Zsiradékok 

és édességek 

Csomagoló papír, filctoll 

 

P5 

Gabonafélék 

Zöldség, gyümölcs 

Húsok és tejtermékek 

Zsiradékok és édességek 

  

Tevékenységek-időmegjelöléssel 

A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Diák 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Pedagógus 

III. ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS REFORMÉTELEK  

III/a Saláták és „szobrok” készítése 

A Gyümölcssaláta készítése, kóstolása 

                                                                      

30 perc 

Kommunikáció, 

együttműködés, 

esztétikai érzék, 

Frontális munka,  

önálló munka, 

ötletroham 

Idénygyümölcsök, Idénygyümölcsök, tálak, 

kések, méz 



 

 

kézügyesség  

B Különböző idény gyümölcsökből  

„szobrászat” 

                                                                      

30 perc 

Kommunikáció, 

együttműködés, 

esztétikai érzék, 

kézügyesség 

Frontális munka,  

önálló munka 

ötletroham 

 

Idénygyümölcsök, Idénygyümölcsök, tálcák, 

kések,  

C Zöldségsaláta készítése, kóstolása 

                                                                      

30 perc 

Kommunikáció, 

együttműködés, 

esztétikai érzék, 

kézügyesség 

Frontális munka,  

önálló munka 

ötletroham 

 

Idényzöldségek, Idényzöldségek, tálak, 

kések, só, salátaöntetek 

D Különböző idényzöldségekből „szobrászat” 

                                                                      

30 perc 

Kommunikáció, 

együttműködés, 

esztétikai érzék, 

kézügyesség 

Frontális munka,  

önálló munka 

ötletroham 

 

Idényzöldségek, Idényzöldségek, tálcák, 

kések,  

III/b Játékok a táplálkozással kapcsolatosan 

A Versírás csoportban, minta a tanári 

mellékletben található   

15 perc                                                  

 

 

Előzetes ismeretek,  

együttműködés 

csoportmunka  P6  Vers 

B Most mutasd meg játék, csoportonként a 

tanári melléklet kártyáival, melyek 

táplálkozási tanácsokkal látják el a tanulókat   

15 perc                       

 

Előzetes ismeretek,  

együttműködés 

csoportmunka  P7  Most mutasd meg 

kártyák 

  

Tevékenységek-időmegjelöléssel 

A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Diák 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Pedagógus 

C Gyümölcsök és zöldségek betűrendben 

összekevert nevének kiválogatása 

feladatlapon   

15 perc                                                                

Logikus gondolkodás, 

szókincsfejlesztés, 

együttműködés 

Páros munka D6 Összekevert 

nevek 

P8  Összekevert betűk 

megoldó kulcs 

IV. AZ EMÉSZTÉS  



 

 

IV/a  Az emésztőrendszer megismerése 

A 1. Az emésztési folyamat megismerése, 

csoportonként 

20 perc 

2. SDT segítségével játékosan megismerik a 

tanulók az emésztési folyamatban résztvevő 

létfontosságú szerveink pontos helyét 

testünkben. ( SDT:  Az emésztőrendszer) 

5 perc 

3. Power point bemutató megtekintése és 

megbeszélése 

10 perc 

Ismeretszerzés, 

logikus gondolkodás, 

szókincsfejlesztés, 

együttműködés 

Frontális munka, 

csoportmunka, 

SDT páros munka 

D7 Az 

emésztőrendszer 

P9 Az emésztőrendszer 

www.diet.hu (iskoláknak/ 

alsó tagozatos óra) 

számítógép,  

SDT: Az emésztőrendszer 

interaktív tábla, 

prezentáció file (CD) 

B 1. Az emésztési folyamat megismerése, 

csoportonként 

20 perc 

2. SDT segítségével játékosan megismerik a 

tanulók az emésztési folyamatban résztvevő 

létfontosságú szerveink pontos helyét 

testünkben. ( SDT: Az emésztőrendszer) 

5 perc 

3. Power point bemutató megtekintése és 

megbeszélése 

10 perc 

 

Ismeretszerzés,  

logikus gondolkodás, 

szókincsfejlesztés, 

együttműködés 

Frontális munka, 

csoportmunka, 

SDT páros munka 

D7 Az 

emésztőrendszer 

P9 Az emésztőrendszer 

www.diet.hu 

(iskoláknak/felsőtagozatos 

óra) 

számítógép, 

SDT: Az emésztőrendszer 

interaktív tábla, 

prezentáció file (CD) 

 

  

Tevékenységek-időmegjelöléssel 

A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Diák 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Pedagógus 

IV/b Ismeretek felelevenítése 

 Zöldség és gyümölcs rejtvény megfejtése 

önálló munkában. 

10 perc 

Előzetes ismeretek, 

szókincsfejlesztés 

Önálló munka D8 Zöldség és 

gyümölcs rejtvény 

P10  Zöldség és gyümölcs 

rejtvény 

V. MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT, EGÉSZSÉGVÉDELEM 

http://www.diet.hu/
http://www.diet.hu/


 

 

V/a   A mozgás szerepe az egészségünk megőrzésében 

A Váltóverseny  

30 perc                                                             

Egyensúlyérzék, 

mozgáskoordináció, 

labdaérzék, 

gyorsaság, akaraterő 

Csoportmunka, 

bemutatás, 

versengés, 

játék 

 P11 Váltóverseny, 

Zsámoly, karika, pad, 

labda, bója, tollas ütő, 

ping-pong labda, zsák 

B Kerékpáros ügyességi verseny 

                                                             30 perc 

Egyensúlyérzék, 

mozgáskoordináció, 

Egyéni munka 

bemutatás, 

versengés, 

játék 

kerékpár bója 

C Táncház 

                                                             30 perc 

 

Ritmusérzék, csoportmunka   

D A szabadidő hasznos eltöltése: Amennyiben 

lehetőség van rá, városi egyesület vagy 

sportkör bemutatójának megtekintése. (Pl.: 

küzdősportok) 

                                                            30 perc 

 

figyelemösszpontosítás, 

 

csoportmunka   

E Amennyiben lehetőség van rá, hívhatunk 

előadót aki a gyógynövények fontosságáról, 

élettani hatásairól tart ismertetőt. 

                                                            30 per 

c 

 

figyelemösszpontosítás, 

 

csoportmunka   

  

Tevékenységek-időmegjelöléssel 

A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 

Munkaformák 

és módszerek 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Diák 

Eszközök/ 

Mellékletek 

Pedagógus 

F  Amennyiben lehetőség van rá, hívhatunk 

védőnőt, aki egészségügyi méréseket végez a 

tanulókon. (testsúly, testmagasság, 

vérnyomás, testzsír) 

30 perc 

elhatározás 

megfogalmazása 

csoportmunka   



 

 

 

G Amennyiben lehetőség van rá, hívhatunk 

gyógy masszőrt, aki anatómiai tájékoztatót és 

néhány masszírozási technikát mutathat be. 

30 perc 

 

figyelemösszpontosítás, 

 

csoportmunka   

V/b Összefoglalás, értékelés 

A Elhatározások, új szokások: 

Mit tanultál a táplálkozásról? 

Mit változtatnál az étkezési és mozgási 

szokásaidon? 

Milyen elhatározásaid vannak a jövőre 

vonatkozóan? 

                                                            15 perc 

Kommunikáció, 

memória, 

figyelemösszpontosítás, 

rendszeralkotás, 

elhatározás 

megfogalmazása, 

céltartás 

Frontális, 

megbeszélés 

  

B Közös munkaórák értékelése: 

Melyik tevékenységből, feladatokból tanultál 

a legtöbbet? 

Melyikben érezted a legjobban magad? 

Melyik feladatnál tudtatok a legjobban 

együttműködni? 

                                                             15 perc 

Kommunikáció, 

memória, 

figyelemösszpontosítás, 

 

Frontális, 

megbeszélés 

  

 

 



 

 
 

 

Erdei iskolai program alsó tagozat 
 

Helyzetelemzés 

 

A HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola tanulói létszáma: 561 fő. Beiskolázási 

körzetünkre jellemző a szociokulturális háttér elmaradottsága. Ehhez igazodva integráltan 

oktatunk 92 halmozottan hátrányos helyzetű és 71 SNI tanulót.  

Az iskolánk egészségnevelő programja a települési Egészséges Vásárhely Programhoz 

kapcsolódik. Különös figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozási szokások kialakítására, 

valamint a drogprevencióra. Részletesen kidolgozott akciótervvel segítjük a környezetvédő 

attitűd elmélyítését, melynek eredménye, hogy intézményünk elnyerte az ÖKOISKOLA 

címet.  

 

A program tervezett megvalósításának ideje 

 

A tervezett erdei iskola program bármely alföldi helyszínen megvalósítható, lehetőség 

szerint tavasszal. A program időtartama 5 nap (4 éjszaka). A program jellegénél fogva kiemelt 

figyelmet fordít az Alföld élővilágára – természetes növényzet, őshonos állatok. A túrák során 

az Öko-batyu munkafüzet segítségével hívja fel azokra az alföldi természeti értékekre a 

figyelmet, amellyel a padban ülve csak képeken találkozhatnak a gyermekek. A tervezéskor 

ügyeltünk arra is, hogy a gyermekek szociális kompetenciáit (együttműködés, tolerancia), 

szövegértés-szövegalkotás kompetenciáit, valamint IKT-s kompetenciáit is fejlesszük. A 

beépített kézműves foglalkozással a finommotorikus képességeik fejlesztését tűztük ki célul. 

Az irányított szabadidős tevékenységek is fontos információkhoz juttathatják a gyerekeket 

(pl.: gyógyfürdőbe, vadasparkba, bábszínházba látogatás). 

 

A programba beemelt korosztály 

 

Szorgalmi időben, tavasszal vagy ősszel a tanulókat meghatározott terv szerint 

kivisszük az iskola zárt világából úgy, hogy egy teljes pedagógiai folyamatot (5 tanítási 

napot) természeti környezetbe helyezzünk át. A program a mindenkori 3-4. évfolyamra 

kidolgozott, az életkori sajátosságok figyelembe vételével készült. Nemcsak a népi kultúra 

értékeivel ismerteti meg a gyerekeket, hanem kapcsolatteremtő készségüket, empátiájukat is 

fejleszti. Javítja a gyűjtő, rendszerező jártasságot, ügyesít, és még nemesen szórakoztat is. Az 

erdei iskola napjai számos beszélgetésre adnak lehetőséget. Az érzéseket és élményeket 

éppúgy igyekszünk megosztani egymással, mint a megszerzett tudásunkat. 

 

Az erdei iskola program céljai 

 

Erdei iskolai programunk jellegénél fogva integrált, természetes módon nevel a 

környezet értékeinek védelmére. A természetben foglal helyet, így az ott részt vevő tanulókat 

a természet részeseivé teszi. Vidám együttlétet biztosít, valamint lehetőséget a barangolásra, 

felfedezésekre, vizsgálódásokra. Kiváló közösségformáló ereje van. Úgy gondoljuk, hogy 

azoknak a gyerekeknek, akik az erdei iskolában részt vesznek, nemcsak természetről alkotott 

képük gyarapszik, de új közösségi élménnyel gazdagodva térhetnek haza.  

A program megalkotásánál alapvető feltétel volt, hogy a természetnek, mint létező 

értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is 

annak környezetével, kultúrájával együtt, valósuljon meg. Az egyik legfőbb célunk a Föld 



 

 
 

egészséges folyamatainak visszaállítására nevelés, valamint harmóniára törekvés az embert 

körülvevő környezettel. 

Legfőbb célunk, hogy a környezethez fűződő pozitív viszonyt a megtapasztalással 

alakítsuk ki. Amikor ez megtörtént, már a környezet védelmére is fel tudjuk hívni a 

gyermekek figyelmét. Az erdei iskolában előnyt élvez a játékos természetkutatás, a 

vizsgálódás, a felfedezés örömének átélése, melyek kialakíthatják a személyes 

felelősségvállalást a környezet iránt. Fontos megtanítani a növények és állatok megfigyelésére 

a táborozó gyermekeket, mindezt úgy, hogy ne avatkozzanak bele közvetlenül a biológiai 

ritmusukba.  

A hulladék és szemétkezelés kérdése sem elhanyagolható, hiszen ha kisiskolás korban 

elsajátítják a szelektív hulladékgyűjtést, akkor ez felnőtt korukra tudatossá válik.  

A különböző etnikai és szociális hátérrel rendelkező gyermekek a program során 

megtanulnak együttműködni. Az együtt töltött napok folyamán kialakulhat egy mélyebb 

kötődés egymás iránt. Ezáltal szociális kompetenciájuk is fejlődik. Lényeges, hogy a 

gyermekek egészséges önbizalma, az öntudatos és környezetért is felelős magatartása, a 

demokrácia tisztelete, a toleranciája és őszinte kommunikációja is fejlődjön a tábor ideje alatt. 

A helyszínváltozás, a környezeti feltételekhez való igazodást kívánja, tanulási 

forrásként a természetes környezet a maga komplexitásában jelenik meg. Az új körülmények 

megkövetelik a szakirányú tanulói aktivitást, a felfedező tanulást, az önállóságot. A legfőbb 

tanulási célunk az adott természeti, az ember alkotta tárgyi és kulturális környezet komplex 

felfedezése és megismerése. 

 

Az erdei iskola program feladatai 

 

A környezeti nevelés napjaink egyik legfontosabb feladata mindannyiunk számára. A 

pályázat segítségével a gyermekek szervezett foglalkozások keretén belül megismerkednek a 

természet- és környezetvédelem alapvető szabályaival, és az ehhez szervesen kapcsolódó 

egészséges életmóddal. Az egészséges életmód fontos pontja a tisztálkodás és a személyi 

higiénia kialakítása, amelyre a táborozás folyamán nagy hangsúlyt fektetünk. A gyerekek a 

program során kötött napirend szerint élik mindennapjaikat, ezáltal megtanulják a pontosság 

jelentőségét, valamint az egymáshoz alkalmazkodást. Az állandóság érzelmi biztonságot is 

nyújt számukra. A sok kötetlen beszélgetés alkalmat teremt arra, hogy egymást jobban és más 

oldalról is megismerjék, ezért az ilyen táborozásoknak a közösségformáló hatása is jelentős. 

Környezeti nevelési feladataink a tábor során, hogy a gyermekek az egészség és a környezet 

összefüggését felismerjék. Feladatunk a jövő nemzetékeivel megláttatni a természeti 

környezetünk szépségeit, fontosságát és az adódó problémákat. Ezáltal olyan felnőttekké 

válhatnak, akik becsülik, óvják is a természeti környezetüket. 

 

A produktum 

 

- fotók 

- élményrajzok 

 - mese 

 - terepasztal 

          - szalonnasütés 

 - drámajáték bemutatása 

 - kiállítás 

 - Öko-batyu munkafüzet 

 

 



 

 
 

Módszerek 

 

Az erdei iskola program ideje alatt változatos módszerekkel tanítjuk a gyerekeket: kerékpáros 

kirándulás, gyalogtúra, beszélgetés, szerepjáték, naplóírás, szövegalkotás, vita, prezentáció, 

munkafüzet, csoportosítás, olvasás, szótárazás, verselemzés, képregény, illusztrálás, játékos 

szövegalkotás, meseírás, kézműves foglalkozás. 

 

Értékelés 

 

A gyerekek és a szülők elégedettségi kérdőívet töltöttek ki a visszaérkezés után. A kérdőíven 

választ kapunk arra, hogy örültek-e ennek a lehetőségnek, hogyan érezték magukat a 

gyerekek a táborban, elégedettek volta-e a programokkal, melyik program volt a 

legsikeresebb, és hogy szeretnék-e a jövőben, hogy az iskola pályázzon ilyen programokra.  

A tábor után az iskolában kiállítást szerveztünk az erdei iskolában készült fotókból 

 

A program részletes bemutatása 

 

A gyerekek napirendje: 

  7. 00 –   8. 00  Ébresztő, tisztálkodás, a szoba rendberakása 

  8. 00 –   9. 00   Reggeli 

  9. 30 – 10. 30  Foglalkozás 

10. 30 – 12. 00  Túra 

12. 00 – 13. 00  Ebéd 

13. 00 – 14. 00  Csendes pihenő (beszélgetés, olvasgatás) 

14. 00 – 16. 00  Irányított szabadtéri tevékenység 

16. 00 – 18. 00  Irányított benti tevékenység 

18. 00 – 19. 00  Vacsora 

19. 00 – 20. 30  Mesélés, beszélgetés, a napi események értékelése 

20. 30 – 21. 30           Tisztálkodás, készülődés lefekvéshez 

22.00                                 Takarodó 



 

 
 

 

 

 

 

 

Időbeosztás  Program Helyszín Eszköz Módszerek 

 10. 30 Megérkezés Erdei iskola tábor   

10. 30 – 12. 00 A szobák elfoglalása, 

házirend megismerése, 

elrendezkedés. 

A természetjárás 

szabályainak 

megismerése: az 

élőhelyhez tartozó 

alapfogalmak tisztázása 

(mező, rét, legelő). 

Erdei iskola tábor  Beszélgető kör, szótárazás 

14. 00 – 16. 00 Kerékpáros kirándulás a  

Madármegfigyelő helyre 

Játék: Füleljünk! 

        Hallgassunk! 

 

Madármegfigyelő helyre 

 

Megfelelő cipő, hátizsák, 

fényképezőgép. 

Kerékpáros kirándulás 

16. 00 – 18. 00 A szelektív 

hulladékgyűjtés 

megismerése. 

Öko-batyu munkafüzet 

megnyitása. 

Játék: Ki vagyok én? 

Erdei iskola tábor, 

konferenciaterem 

Öko-batyu mf. Prezentáció, munkafüzet, 

játék 

 

 

 

Időbeosztás  Program Helyszín Eszköz Módszerek 

  9. 30 – 10. 30 Játékos vetélkedő: erdei Erdei iskola tábor, Újságpapír, kendő, labda, Vetélkedő  

1. nap: Az ismerkedés napja 

2. nap: A mező napja 



 

 
 

sorverseny. 

 

focipálya fatuskó, bója, ugráló kötél.  

10. 30 – 12. 00 Mezei gyalogtúra. 

Megfigyelik a jellegzetes 

növényeket, 

gyógynövényeket. 

Eközben a mező 

állatvilágának hangjait is 

meghallgatják. Képregény 

készítése. 

Mezők, rétek élővilága Megfelelő cipő, hátizsák, 

innivaló, növényhatározó, 

Öko-batyu mf., 

fényképezőgép. 

Gyalogtúra, megfigyelés, 

képregény. 

14. 00 – 16. 00 Lovaskocsikázás Erdei iskola környéke Lovaskocsi Kirándulás 

16. 00 – 18. 00 Kézműves foglalkozás:  

nemez tarisznya készítése. 

Az elkészült művekből 

rögtönzött kiállítás 

szervezése. 

Erdei iskola tábor, 

kézműves ház 

Gyapjú, szappan, víz. Kézműveskedés 

 

 

 

 

Időbeosztás  Program Helyszín Eszköz Módszerek 

  9. 30 – 10. 30 Meseírás megadott szavak 

felhasználásával. 

Erdei iskola tábor, 

konferenciaterem. 

Íróeszköz, Öko-batyu mf. Szövegalkotás, meseírás 

10. 30 – 12. 00 Népmese feldolgozása 

csoportmunkában, 

melynek során előtérbe 

kerül a természet. 

Erdei iskola tábor, 

filagora.  

Öko-batyu mf., mesék. Olvasás, szerepjáték. 

14. 00 – 18. 00 Látogatás egy 

Gyógyfürdőben. 

Gyógyfürdő. Fürdőruha, törölköző, 

strandpapucs, úszósapka. 

Játék 

 

 

 

3. nap: A fürdőzés napja 



 

 
 

 

 

 

Időbeosztás  Program Helyszín Eszköz Módszerek 

  9. 30 – 10. 30 A környék domborzati 

térképének 

tanulmányozása, 

térképjelek, turistajelek 

megismerése. 

Játék: indiántérkép 

Erdei iskola tábor, 

konferenciaterem. 

Interaktív tábla, internet, 

laptopok, indián térkép 

feladatlapja, Öko-batyu 

mf, . 

Feladatmegoldás, játék 

10. 30 – 12. 00 Játék: kincsvadászat 

térképolvasással. 

Erdei iskola tábor és 

közvetlen környéke. 

Térkép, csapatok által 

készített menetlevél. 

Játék 

14. 00 – 16. 00 A Homokhátságon 

terepasztal készítése. 

Homokhátság. Víz, homok, lapát. Terepasztal készítése 

16. 00 – 18. 00 Szalonnasütés 

A tűzgyújtás ősi 

módszereinek 

megismerése, kipróbálása. 

 Tűzifa, szalonna Beszélgetés, 

tevékenykedtetés. 

 

 

 

 

 

Időbeosztás  Program Helyszín Eszköz Módszerek 

4. nap: A térképészet napja 

5. nap: A búcsú napja 



 

 
 

  9. 00 – 10. 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tábor folyamán 

készítette fotók 

megtekintése, a közös 

élmények felelevenítése. 

Csomagolás, szobaszemle, 

„a legrendesebb szoba” 

verseny 

eredményhirdetése. 

Erdei iskola tábor, 

konferenciaterem. 

Erdei iskola tábor, aula. 

Interaktív tábla, projektor, 

fényképezőgép, laptop. 

Pontozólap, jutalmak. 

Beszélgető kör  

10. 00 – 13. 00 Látogatás egy 

Vadasparkba vagy 

Múzeumba 

Vadaspark, 

vagy Múzeumba 

busz Megfigyelés, beszélgetés 

14. 00 – 16. 00 Báb vagy film vagy 

színházi előadásának 

megtekintése 

Bábszínház vagy Mozi  Film megtekintése 

16. 00  Indulás haza.    

 

 

Az erdei iskola program zárása 

 

 Az erdei iskolából hazatérve a gyerekekkel közösen megtekintjük a program során készült fotókat. A képek segítségével felelevenítjük a 

legérdekesebb eseményeket.  A tanórákon beszélgető körök alkalmával elmesélhetik osztálytársaiknak az erdei iskolában elsajátítottakat. A 

szülők és a részt vevő gyerekek körében elégedettség mérést végzünk, melynek eredményét, a szerzett tapasztalatokat beépítjük a következő 

tanév munkafolyamatába. 

 A gyerekekkel közösen fényképes tablót készítünk, melyet kiállítunk az iskola aulájában, valamint az iskola honlapján is megjelenítjük a 

gyerekek élménybeszámolóját képekkel illusztrálva, melyeket a szülők is megtekinthetnek.    

 A végső zárásképpen kérdőívet töltenek ki mind a szülők, mind a gyerekek a táborral kapcsolatosan, amelyben kiderül az elégedettségük 

mértéke. 
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Erdei iskolai program felső tagozat 

 Több mint egy évtizedes tapasztalatgyűjtés, kísérletezés, próbálkozás után érett meg a 

helyzet arra, hogy megkíséreljük kialakítani azt az egy nyelvet, amelyet mi erdei iskolázók 

majd azonosan értelmezünk, amely közös szándékaink alapja lehet. 

  Intézményünk, a H T K T Klauzál Gábor Általános Iskola Csongrád megyében 

Hódmezővásárhely területén található. Az intézményben 567 gyermek, 24 tanulócsoportban 

tanul, munkájukat 51 pedagógus koordinálja. A gyerekek körében magas a halmozottan 

hátrányos tanulók, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küszködők száma. 

Családjaink anyagi háttere átlagos, átlagosnál rosszabb. Felméréseink szerint iskolánk 

tanulóinak több mint 65%-a csak az iskolai szervezésű programokkal jut el a városhatáron 

túlra. 

Ez indokolta és ez késztetett bennünket olyan programok keresésére, szervezésére, melyeken 

erősítjük a közösségi érzést, a szociális viselkedési formák elsajátítását, a hagyományok 

ápolását. Fontos a gyerekek számára társas kapcsolatok fejlesztése, a közösség építése, az 

együttes szórakozás, játék, a másság elfogadása. A sokféle tevékenység során fejlődik a 

gyerekek kreativitása, egymáshoz való alkalmazkodó képessége. A környezeti nevelési 

tevékenységek fontos elemei az esélyegyenlőtlenségek csökkentésének. A hagyományos 

óraszervezéstől eltérő tanulási formák sok lehetőséget adnak diákjaink számára az 

élményszerzésre, a tapasztalatgyűjtésre. 

Mi az erdei iskola? 

Nem tanulmányi kirándulás, hiszen ahhoz képest jóval több tantervi feladatot teljesít, ráadásul 

nem is tanítás nélküli munkanapokon valósul meg. Nem bemutatóhelyek meglátogatása, 

mivel a tanulók többnapos, aktív ismeretszerző munkájára épít. Nem is tábor, mert az a 

szabadidő része. Nem lehet jutalmul kapni, mert a helyi tantervben meghatározott tananyag 

elsajátítására, bizonyos képességek fejlesztésére szerveződik. Nem témahét, mivel nem 

helyben tervezi a tevékenységet, s a helyszínnek döntő fontossága van. Nem is terepgyakorlat, 

hiszen a terepen végzett gyakorlásnál, tanulásnál “több van benne”. 

Az erdei iskola olyan többnapos, a szorgalmi időben megvalósuló, a szervező intézmény 

székhelyétől különböző helyszínű környezethez illeszkedő nevelési-tanulásszervezési egység, 

melynek során a tanulás folyamatát – a tanulói képességek fejlesztését és a tananyag 

elsajátítását – a tanulók aktív, együttműködő - cselekvő (kooperatív-interaktív) megismerő 

tevékenységére építik. 

 A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott 

helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő 

nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, 

és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. 

Kiváló színtere a komplex közösségfejlesztésnek, a tanulás élményszerű megtapasztalásának, 

a kooperatív technikák alkalmazásának, az ismeretek gyakorlatban való alkalmazásának, a 
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világ komplexitásának megtapasztalására, tevékenykedtetésre,az egészséges életvezetési 

ismeretek megszerzésére, az alkotásra, közös élményekre és persze a játékra. “máshol-lét” 

élményének hatására felbomlanak a hagyományos iskolai tanulásszervezési formák keretei. 

Attitűdformáló ereje akkor van igazán, ha a színhely sajátos atmoszféráját, miliőjét sem 

hagyjuk figyelmen kívül. Ne csak tanítani akarjunk! Az erdei iskola izgalmas "beavatás" is 

egyben. 

Az erdei iskola program célja:  

- A szemléletformálás: a gyerekek megtapasztalhassák, megismerhessék, 

megszerethessék a természetet. Az erdőt megszeretve a későbbiekben vigyázni 

fognak annak szépségére, tisztaságára, lakóinak épségére. A környezettudatos, a 

természet kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség kialakításához 

járul hozzá. 

- Felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy az ember része a természetnek, annak 

rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni cselekvései a 

természet folyamatainak részét képezik. Ez az összefonódás mutat rá az ember, az 

emberiség felelősségére. 

- Az élményszerű tanulás, a tevékenységen és játékon alapuló ismeretszerzés a 

természetről, amely kiegészíti és elmélyíti a tantermekben megszerzett tudást. 

- A természet sokszínűségének, harmóniájának és apró szépségeinek megláttatása. 

- Az egészséges életmód, a környezettudatos gondolkodás és viselkedés elemeinek 

megismertetése. 

- Személyiség- és közösségfejlesztés.  

- A kézműves foglalkozásokon a kézügyesség és a kreativitás fejlesztése 

Az erdei iskola program feladata: 

- A tudás kapcsolása személyes tapasztalatokhoz és valóságos élményekhez. 

- A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 

- Egyes tudásterületek közötti kapcsolat felismerése, tudáselemek összekapcsolása. 

- Nyelvi, kommunikációs, matematikai kompetenciák rutinszerű alkalmazása. 

- Viselkedés, önkontrol különböző élethelyzetekben. 

- Konfliktuskezelés, kooperativitás fejlesztése. 

- A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉSKÖRNYEZETI KOMPETENCIATERÜLET 

moduljainak megvalósítása 

Egészséges életviteli minták megtapasztalása 

Módszerek : 

 

- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák;  

- játékok;  

- modellezés;  

- riportmódszer;  

- projektmódszer;  

- drámajáték 

- terepgyakorlati módszerek;  

- kreatív tevékenység;  

- közösségépítés;  

- művészi kifejezés.  
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Produktum: 

- fotó 

 - szalonnasütés 

 - drámajáték bemutatása 

 - művészeti alkotások 

 - kiállítás 

 - munkafüzet 

A program tervezett megvalósításának ideje 

A tervezett erdei iskola program bármely helyszínen megvalósítható, 

lehetőség szerint tavasszal. A program időtartama 5 nap (4 éjszaka).  

A programba beemelt korosztály 

Felső tagozat bármely évfolyama. 

Elképzelhető azonban, hogy egy osztály tanulói közül nem mindenki érett az ilyen 

tanulásra. Ez esetben megfelelő csoportbontással az erdei iskolai program a 

differenciálás eszköze is lehet, s az otthon maradók számára más, kevesebb 

tanulási önállóságot kívánó módszerek alkalmazásával folyhat a tanítás. 

A program részletes bemutatása: 

Időterv 

Előkésztő szakasz/szeptember-december /. 

Az erdei iskolai program megszervezése, lebonyolítása az egész tanévet átívelő 

projekt. Minden mozzanatnál, ahol lehetséges, rendkívül fontos a résztvevő 

gyerekek aktív bevonása, mivel számukra is ez már a fölkészülés része. 

A tanár nem afféle túravezetőként mutogatja meg a helyszín érdekességeit az őt követő 

diákoknak, hanem megismerő helyzeteket alakít ki, ösztönzi a kollektív és egyéni 

érdeklődésnek megfelelő tanulást, biztosítja is annak lehetőségét. 

Szeptember 

Ötletbörze-lehetőségek felkutatása 

Előzetes költségvetés készítése 

Intézkedési terv készítése felelősök megjelölésével 

Erdei iskolai felhívás elkészítése –Jelentkezési lapok összeállítása 

Jelentkezések összesítése 

Október 

Szállásfoglalás: az előzetes jelentkezés alapján a szervező végzi ezt a feladatot 

November  

Információgyűjtés az erdei iskola és környékéről 

Ötletbörze a tevékenységekről - résztvevők 
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Ötletbörze a tevékenységekről –tantestület 

December  

Résztvevő tanárok kijelölése 

Megvalósítási időszaknak / január- április / 

A januártól- áprilisig terjedő periódust tekintjük a megvalósítási időszaknak, ami a 

legnagyobb aktivitást kívánja az érintettektől./pedagógus, gyermek, szülő/ 

Kiemelném a sorból a szülőket. Ebben az időszakban lehetőségünk nyílik a 

szülőkkel való kommunikációra. Pozitív hozadéka az erdei iskola szervezésének, 

a szülőkkel való partneri kapcsolat kiépítése, erősítése. Az egyébként inaktív 

szülők „becsalogathatók” az iskolába, ahol alkalom nyílik a gyermekeikről való 

beszélgetésre. 

Január 

Foglalkozások tervezése   

 „Kisprojektek” tervezése 

Február 

Erdei iskola logó pályázat kiírása 

Pályamunkák bemutatása 

„Logószavazás” 

Március 

Erdei iskolai póló készítése 

Erdei iskolai füzet összeállítása 

Sokszorosítás 

Április 

Utazás megszervezése 

Pólóigény felmérése-legyártatása 

Szülői értekezlet 

Napi programok rögzítése pontos napi terv készítése, feltöltve a helyszínnek 

megfelelően kidolgozott foglalkozásokkal 

Erdei iskola program a helyszínen 

Befejező szakasz  

A tanév utolsó szakasza a projekt utolsó fázisa. Nagyon sok esetben erre nem 

fektetünk elég hangsúlyt. Szeretnénk fontosságát hangsúlyozni, mivel erősen 

befolyásolja a következő évi projekt szervezésének sikerességét. Az élmények,az 

alkotások megjelenése akár a helyi médiában,erősítik,sugározzák iskolánk 

pozitív,befogadó,fejlesztő,élménynyújtó légkörét. 

Május  

Iskolai kiállítás 

Program értékelése –Tapasztalatok rögzítése 
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Az erdei iskola napirendje: 

6
30

  Ébresztő 

6
45

  Torna 

7
00

  Tisztálkodás, szobarendezés     

8
00

  Reggeli 

8
30

  Beszélgető kör 

9 - 12
00

 Délelőtti program 

10
30

  Tízórai 

12
00

  Ebéd 

14 - 17
00

 Délutáni program 

15
30

  uzsonna 

18
00

  Vacsora 

21
00

  Beszélgető kör, naplóírás 

21
30

  Takarodó 
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Program tervezet 

Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

9.00 Utazás Tervezett 

Foglalkozás 

I.-II. 

Egész 

napos 

tan-

túra 

Tervezett 

foglalkozás 

IV. 

Tudásbörze-

értékelés 

10.00 Utazás 

 

11.00 Utazás 

 

Készülődés a 

„tábortűzre” 

Licitálás 

12.00 Táborrend 

kialakítása 

14.00 Csapatépítő 

tréning 

Önismereti 

tréning 

Tervezett 

foglalkozás 

V. 

Haza utazás 

15.00 Ismerkedés 

a 

helyszínnel 

16.00 

 

Tanösvény Tervezett 

foglalkozás 

III. 

Kézműves 

foglalkozás 

17.00 Sport 

 

19.00 Szabad 

foglalkozás 

 

Szabad 

foglalkozás 

 

Tábortűz- 

szalonnasütés 

 Éjszakai 

túra 

 

Csillagászat 
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A program pontosítása a kiválasztott helyszín nyújtotta lehetőségek, az adott 

gyermekcsoport képességeinek figyelembevételével az erdei iskolában résztvevő 

pedagódus-team feladata. 

Az aktuális tevékenységek összeállítása során figyelembe kell venni a tantervi 

követelmények tükrében a megvalósítandó tananyagtartalmakat. 

Bevált kapaszkodóink 

Napirend 

Fontos gyerekeink számára rend biztonsága, melyet biztosít a napirend. 

Reggeli torna 

Minden résztvevő közös reggeli mozgása erős közösségformáló hatású. 

Póló 

A csapatszellem erősítésére, az összetartozás jeleként egyedi pólót 

készítettünk, melyet szívesen viseltek a gyerekek. 

Zsetongyűjtés 

A program során a gyerekek aktivitásukért, segítőkészségükért, 

takarodóért, pontosságért, rendezett szobáért,… zsetonokat gyűjthetnek a 

napi értékelések során 

A program végén ezeket, a zsetonokat egy árverés kereti között licitálással 

különböző jutalmakra válthatják be. 

Fontos, hogy a zsetonokat pozitívumok, pozitív attitűdök megerősítésére 

használjuk. 

Tarisznyás étkezések 

A szülőkkel való partnerséget erősíti, hogy mindenki lehetőségéhez 

mérten, csomagol és az indulás reggelén az elemózsiás tarisznyába, rak, egy kis 

útravalót. Ezekből a hét során, túrákon, programok között, lefekvés előtt közös 

un. tarisznyás étkezéseket csapunk, melyeknek erős közösségformáló hatása 

van. 

Kiscsoportos beszélgető kör/reggel és este/ 

A résztvevő tanárokhoz személyesen tartozik egy-egy gyermekcsapat,/általában1-

2 szoba/, akikkel minden reggel és este a beszélgető körökben alkalom adódik 

beszélgetésekre, konfliktushelyzetek oldására, kiemelt szerepet kap a 

kommunikációfejlesztés és a személyiségfejlesztés Az esti találkozások segítenek 

a naplóírási szokások kialakításában, fejlesztésében. 
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„Tűzijáték” 

A tábortűz közös előkészítésén túl ez a program lehetőséget nyújt egymás 

„szórakoztatására”. Az erdei iskola minden résztvevője /tanár-diák/ meglepetéssel 

készül.(dal, tánc, gyémánt vers, jelenet) Tapintható közösségformáló, egymásra 

figyelést fejlesztő, elfogadást előremozdító, kreativitást generáló hatása van. 

Pozitív üzenetek borítéka 

Egész hétre különleges feladatnak bizonyul a felnőtteknek a pozitív üzenet 

gyűjtése. Ez abból áll, hogy az erdei iskola első napján nyitunk egy névre szóló 

borítékot minden gyermek számára. 

A programok során igyekszünk észrevenni minden jót, melyet a takarodó után a 

nap értékelése után leírunk kis kártyákra és gyűjtöttünk a borítékokban, amikről a 

gyerekek természetesen nem tudnak. A program zárásakor kapják meg meglepetés 

ajándékként. A borítékok tartalmának napvilágra kerülése hihetetlen pozitív 

energiákat szabadít föl mind a gyerekekben, mind a fölnőttekben. 

Erdei iskolás munkafüzet/ 1. sz. melléklet/ 

A programnak megfelelően, a tervezett foglalkozásokhoz kapcsolódó anyagokkal 

kibővítve az erdei iskolában résztvevő pedagódus-team feladata. 

Értékelés 

Kötött mondatos programzárás. 

A munkafüzet hátsó értékelő lapjának összegzése. 

Tapasztalatok rögzítése 



 

 

Óvoda-iskola átmenet programja 

Helyzetelemzés 

 

I.1. Intézményi helyzetelemzés 

 

Iskolánk, Hódmezővásárhely több szempontból is speciális helyzetben lévő intézménye. A 

kistérségi társuláson belül egyedül lát el közoktatási feladatokat. Működését elsősorban a 

város biztosítja, így Hódmezővásárhely oktatási rendszerének szerves része. Beiskolázási 

körzetét nézve területileg a város legnagyobb szeletét öleli fel. Két városrész – Susán és 

Újváros – valamint a külterületi tanyavilág családjainak oktatási feladat-ellátási helye. Ehhez 

igazodóan iskolabusz segíti a gyermekek közlekedését. Külvárosi iskola révén oktató-nevelő 

munkánkat az itt élő családok társadalmi helyzetéhez igazítjuk. Vonzáskörzetünk a település 

szociális térképének kiemelt pontja.  

Jellemzően magas az itt élő segélyezettek száma; a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya ezért a város legterheltebb területe. Szervezeti kultúránkat így a 

gyermekközpontúság, a problémaérzékenység, a tolerancia, az empátia, a mások megsegítése 

jellemzi. Pedagógiai munkánkban elsődleges szerepet kap a gyermekek felzárkóztatása, az 

élményeken alapuló oktató- nevelő tevékenység. 

A 2007/2008-as tanévtől két szervezeti egységre bontva kezdtük meg pedagógiai 

tevékenységünket. Az iskola székhelye Susánban található, míg a tagintézmény Újváros 

városrészben helyezkedik el. 

A közoktatási rendelkezések alapján a székhely és a tagintézmény jogilag egy intézmény, 

mely több feladat-ellátási hellyel rendelkezik. A telephelyi rendszertől megkülönbözteti a 

tagintézményt a szakmai önállóság, a vezetés helyi szintű ellátása, ebből eredően a helyi 

szokások, normák kialakítása illetve megtartása. Ennek mentén haladva olyan szervezet 

felépítésére kellett törekednünk, ahol a szervezeti egységek biztosítják a működés találkozási 

pontjait, ugyanakkor megmaradtak az intézmények helyi szokásai, a szakmai megvalósítás 

során azonos elvek mentén, mégis önállóan tevékenykednek egységeink.  

Másfél év eltelte után elmondhatjuk, hogy a rendkívül nehéz szociális helyzet és az elszigetelt 

környezetnek köszönhetően készségeik és ismereteik terén is komoly elmaradással érkeztek 

hozzánk a gyerekek. A megelőzés jelentőségét hangsúlyozza, hogy sajátos nevelési igényű 

státuszba a tanév során elsősorban a felső tagozatosok kerültek, az alsó tagozatosok első 

osztálytól zajló képességfejlesztése enyhíti a készségek elmaradását. Felzárkóztatásukat 

nagymértékben segíti, hogy egész nap, 7.30-tól 16 óráig az iskolában vannak, mentoráljuk 

őket, olyan szabadidős tevékenységekben vesznek részt, mely segíti szocializációs 

fejlődésüket. A rendkívül alacsony szintről induló fejlesztés eredményei egymásra épülő ám 

kis lépésekben mérhető. Magyarázható ez a családi háttér hiányából (elsősorban tanulatlan 

szülők gyermekei), és a késői beavatkozással. Mindezek mellett elmondhatjuk, hogy gyorsan 

és hatékonyan zajlott a beilleszkedés folyamata, mely elsősorban az inkluzív nevelésnek 

köszönhető. 

Pedagógiai programunk két fő komponensre épül: 

1. Megvalósítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelését 

 

2. A kompetencia alapú oktatás keretében teljes körű képesség és készségfejlesztésre 

épülő oktató tevékenységet folytatunk. 

Az iskola tanulói közösségének sokszínűsége miatt az itt dolgozó pedagógusok szociális 

érzékenysége igen kifinomult. 



 

 

 

 

 

I.2. Óvoda-iskola átmenet  

 

A gyermekek fejlődésének szakaszait vizsgálva tapasztalhatjuk, hogy egy gyermek 

fejlődésében mindig azok az időszakok a legnehezebbek, melyek a leválásról, egy-egy új 

környezet elvárásainak való megfelelésről szólnak. Ilyen időszak az óvodába lépés vagy az 

óvodából az iskolából való továbbhaladás. Az átmenetek időszaka korunkban még nagyobb 

nehézségekkel jár, mely mögött elsősorban a kiegyensúlyozott családi háttér hiánya áll. A 

bizonytalan környezetből érkező gyerekek minden változást nehezen élnek meg. Éppen ezért 

kell az óvodáknak és az iskoláknak is kiemelt figyelmet fordítani az átmeneti időszakok 

könnyítésére. 

Iskolánk pedagógiai tevékenysége során szembesülni kellett azzal a ténnyel, hogy a 

gyermekek szociális készségeinek fejletlensége miatt gyakran érkeznek éretlenül az iskolába 

annak ellenére is, hogy sokszor csak 8 évesen kerülnek be az iskolarendszerbe. Az oktatási 

folyamatok azonban elindulnak az első osztályban, és a hiányosságok orvoslására, az 

alapkompetenciák további fejlesztésére nem jut elég idő. Ennek egyenes következménye lehet 

a sajátos nevelési igény, valamint a képességek kevert zavarainak kialakulása. Megfigyeltük 

azt is, hogy a tanköteles kort elért, de iskolára éretlen gyerekek aránya évről-évre egyre nő. 

Az óvoda-iskola átmenetben érintett mindkét intézmény felismerte saját felelősségét, és erre 

alapozva kértük egy nulladik évfolyamos fejlesztő csoport indításának engedélyezését. 

Az iskolában folyó kompetenciaoktatás szövegértés területének egyik fontos momentuma, 

hogy késleltetett olvasástanítás módszerével dolgoznak az első osztályban. A módszer 

hangsúlyt fektet az általános készség és képességfejlesztésre, játékos formában. A fejlesztés 

játékos formában, még az óvodai foglalkozásformákat figyelembe véve, mondókákkal, 

dalokkal történik.  

 

Célok: 

- olyan programok kidolgozása és biztosítása, mely szervesen illeszkedik az Integrációs 

Pedagógiai Programhoz  

- az óvoda és az iskola együttműködése, szorosabb szakmai kapcsolat kialakítása 

- a szociális készségek folyamatos fejlesztése 

- a lassabb ütemben érő gyermekek önbizalmának növelése 

- a DIFER mérés egységes rendszerben történő vizsgálata  

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása  

- elfogadó kapcsolat kialakítása gyermek, szülő és pedagógus között 

- jó hangulatú programok szervezése 

- intézményünk szakmai munkájának megismertetése a beiskolázási körzetünkbe járó 

gyermekek szüleivel 

- pozitív visszajelzések a közvetett és közvetlen partnerek részéről 

- sikeres beiskolázás 

 

Feladatok: 

- zökkenőmentesen tudjuk átvezetni tanítványainkat az iskolai elvárásokba 

- az Integrációs Pedagógiai Programba illeszkedő programok szervezése 

- folyamatos kapcsolattartás a beiskolázási körzet óvónőivel 

- gyermekek felkészítése a közösségi normák betartására 

- élményekben, sikerekben gazdag programok szervezése 

- DIFER mérés elemzése alapján egyéni fejlesztési tervek elkészítése 



 

 

- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik megnyerése a programokon 

való részvételre  

- közvetlen partneri kapcsolat kialakításának lehetősége a programokon 

- jó hangulat biztosítása a változatos programokkal 

- a programok során betekintés biztosítása az intézmény szakmai munkájába 

- sikeres beiskolázás előkészítése a programok által 

 

Sikerkritériumok: 

- zökkenőmentes beilleszkedés 

- a célirányos fejlesztés segítségével szilárd alapokra helyezzük az iskolaérettség 

készségeit 

- csökken a sajátos nevelési igényű tanulók száma 

- javítani tudjuk a helyesírási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdők arányát 

- hosszú távon javulnak tanítványaink eredményei 

- elkerüljük az iskolai kudarcok kialakulását 

- a szociális készségek fejlesztésével együttműködésre, elfogadásra, szabálykövetésre 

alkalmas fiatalokat nevelünk. 

 

 



 

 

II. Éves cselekvési ütemterv 

 

Év, hónap,  Esemény Felelősök Eredményességi mutatók 

2009. augusztus  Süni tábor igazgató, 

alsós munkaközösség 

Sikeres az iskolába való beilleszkedés. 

Az évkezdés zökkenőmentes, mert már 

ismertek az iskolai szokások, az iskolai 

környezet és az intézmény 

pedagógusai.  

2009. augusztus  Családlátogatások elsős tanítók, napközis tanítók Közvetlen, jó kapcsolat kialakulása a 

szülőkkel.  

2009. október Zenei világnap igazgató, 

óvodavezető, 

óvoda-iskola átmenet 

munkacsoport vezetője 

zenetanárok 

Iskolás gyerekek hangszeres 

bemutatója által a zene szeretetének 

továbbadása, jelentkezők az iskolai 

hangszeres oktatásra. 

2009. október  Néptánc foglalkozás megkezdése az óvodában óvodavezető 

gyermektánc-oktató tanító 

Népi játékok, néptánc megszerettetése, 

megfelelő számú gyermekcsoport, 

gyermekek és a tanító közötti jó 

kapcsolat kialakulása. 

2009. október  Szakmai találkozó a nagycsoportot vezető 

óvónőkkel – a DIFER mérés tapasztalatai 

igazgató, 

óvodavezető, 

óvoda-iskola átmenet 

munkacsoport vezetője 

nagycsoportos óvónők 

Sikeres tapasztalatcsere, közös 

koncepciók, fejlesztési célok, feladatok 

megbeszélése a jövő tanévre 

vonatkozóan. 

2009. október  Aszfalt rajzverseny alsós munkaközösség vezető 

óvoda-általános helyettese 

nagycsoportos óvónők 

Színes, kreatív munkák megjelenítése 

az iskola udvarán. Jó hangulatú közös 

délután az elsős tanítókkal. 

Elégedett gyerekek. 

2009. október  Töknap közös kézműves készülődés szülőkkel 

együtt 

alsós munkaközösség vezető 

tanítók 

óvoda-általános helyettese 

A szülők és a gyerekek  

jó hangulatú foglalkozása a tanítókkal 

közösen. 



 

 

Sikeres felvonulás. 

2009. november  Nyitott kapuk – nyílt óra a szülőknek és 

óvónőknek 

igazgató 

óvodavezető 

elsős tanítók 

Óvónők és szülők a tanítási órák során 

betekintést nyernek a gyermekek 

fejlődéséről, tanítási módszerekről. 

2009. november  Táncház a külterületi óvodásoknak az Ovisuli 

fejlesztő csoportban 

gyermektánc-oktató tanító 

óvónők 

A szociokulturális hátránnyal 

rendelkező gyerekek új kulturális 

élménnyel gazdagodnak. Megismerik 

leendő iskolájukat, az ott tanító 

pedagógusokat. 

2009. december  Adventi készülődés - szülő-gyermek 

kézműves foglalkozás az iskolában 

alsós munkaközösség vezető 

tanítók 

Meghitt hangulatú tevékenykedés 

szülőkkel, gyerekekkel.  Közvetlenebb 

kapcsolat alakul ki  szülő – gyermek és 

pedagógus között. 

2010. január  Szakmai találkozó a nagycsoportot vezető 

óvónőkkel 

igazgató, 

óvodavezető, 

óvoda-iskola átmenet 

munkacsoport vezetője 

nagycsoportos óvónők 

Féléves munka tapasztalataira 

támaszkodva új javaslatok, megoldások 

születnek. 

2010. január  Ovisnap - bemutató órák, szülőknek, 

gyerekeknek, óvónőknek 

alsós munkaközösség vezető 

tanítók 

óvoda-általános helyettese 

A szülők megismerkednek a leendő 

tanítókkal. 

Tájékozódnak az iskola helyi 

pedagógiai programjáról. Segítséget , 

illetve gyakorlati tanácsokat  kapnak a 

gyermekek sikeres iskolakezdése 

érdekében a tanítóktól és az óvónőktől. 

2010. február. Tájékoztató szülői értekezletek az óvodákban igazgató 

óvodavezető 

elsős tanítók 

Szülők választ kapnak kérdéseikre, és 

megismerték az iskola pedagógiai és 

nevelési céljait. 

2010. február  Ovis7vége igazgató 

óvoda-általános helyettese 

alsós munkaközösség vezető 

tanítók 

Élménydús programok után, jókedvű, 

elégedett szülők és gyermekek. 

 



 

 

2010. március  Fáklyás, lampionos felvonulás a márciusi 

ifjak tiszteletére 

igazgató 

óvoda-általános helyettese 

alsós munkaközösség vezető 

A szülők és a gyerekek jó hangulatú 

felvonulása az iskola pedagógusaival 

nemzeti ünnepünkön.  

2010. március  Népi játékok találkozója igazgató 

óvoda-általános helyettese 

alsós munkaközösség vezető 

gyermektánc-oktató tanító 

A népi játékok közös együttes átélése 

során, kellemes hangulatú kulturális 

élmény szerzése. 

2010. április  Nyelvi délelőtt az óvodában (német, francia, 

angol). 

igazgató, 

óvoda-általános helyettese, 

alsós munkaközösség vezető, 

nyelvtanárok 

Játékos idegnyelvhez szoktatással az 

idegen nyelv megkedveltetése. 

2010. május  Táncház a külterületi óvodásoknak az 

iskolában. 

gyermektánc-oktató tanító 

óvónők 

A szociokulturális hátránnyal 

rendelkező gyerekek új kulturális 

élménnyel gazdagodnak. Megismerik 

leendő iskolájukat, az ott tanító 

pedagógusokat. 

2010. június  Közös - szakmai munka értékelése. igazgató, 

óvodavezető, 

óvoda-iskola átmenet 

munkacsoport vezetője 

nagycsoportos óvónők 

A tapasztalatok alapján sikeresen indul 

a következő tanév. 



 

                      

 

Az óvodával közösen dolgoztuk ki az átmeneteket támogató intézkedési tervünket. 

A családi kötelékek és a közösségi élet erősítését szolgálják az éves rendezvényeink. Mindezt 

tesszük azért, hogy a tanító nénik megismerjék a gyerekeket, ugyanakkor ők maguk is hozzá 

szokjanak a tanítói nyelvhasználathoz, gesztusokhoz. 

A programok során, bízunk abban, hogy elindul a párbeszéd a tanítók és a szülők között. Az 

óvoda-iskola átmenet programja emellett elsősorban a szakmai előkészítést szolgálja. Arra ad 

lehetőséget, hogy az óvodában kialakuljanak azok az alapvető készségek, melyre alapozva 

folytatódhat az iskolai nevelés. Az óvodában elvégzett Difer mérés alapján az egyéni 

fejlesztés megkezdésének folytatása szükséges az iskolában. Ezzel lehetőséget biztosítunk a 

differenciált egyénhez szabott ütemű készség és képességfejlesztésre.  

 

 

 

 

III. Az ütemtervben szereplő események 

 

III.1. Süni tábor 

Az egymás megismerését, a képességek feltérképezését és az osztályközösség formálását 

hangsúlyozzuk a tanítási időszak előtt közvetlenül megtartott beszoktató táborral.  

Több éves hagyományunknak megfelelően minden év augusztus utolsó napjaiban rendezzük 

meg a Süni tábort, ahol a leendő első osztályos gyerekek beszoktatása történik. A beiratkozást 

követő szülői értekezleten jelezzük a szülők felé a tábor várható időpontját, melyre 

családlátogatás alkalmával visszük el a gyerekeknek a meghívót. A három napos rendezvény 

alatt a játékos foglalkozások keretében  - kézműves foglalkozás, népi játék, néptánc, 

drámajáték, sportfoglalkozás, és Süni Olimpia, ahol gyermek és szülő együtt versenyez - 

oldott légkörben ismerkedünk a tanulókkal, valamint betekintést kapunk a gyerekek 

szociokulturájukba. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a napi tevékenységek során elkezdjük a 

DIFER mérést is, mellyel a tanítás megkezdése előtt betekintést kapunk a gyerekek elemi 

készségeinek fejlettségéről.  

 

Célja:  

Megismerni a gyerekeket, a szokásaikat, és kedvenc játékaikat 

Megismerkedjenek játékos és kötetlen formában egymással, és az itt tanító pedagógusokkal 

A gyerekek megismerkedjenek az iskolai élettel, az épületben elhelyezkedő helyiségekkel  

DIFER mérés elvégzése is, mellyel időben betekintést kapunk a gyerekek elemi készségeinek 

fejlettségéről. 

 

Feladatok: 

Szervezési feladatok 

Difer mérés elvégzése, elemzése 

Meghívók szerkesztése, és eljuttatása a szülőknek 

Óvodai intézményvezetőkkel, szülőkkel történő időpont egyeztetés 

Programok szervezése 

Helyi média értesítése a rendezvényről 

Fényképezés 

 

Felelősök: 

Tagintézmény-vezető,  



 

 

Osztályfőnökök, osztálytanítók, napközis tanítók 

Testnevelők  

Fejlesztőpedagógusok  

 

Érintettek, meghívottak köre: 

A leendő 1. osztályos tanulók és szüleik 

 

Módszerek: 

Játékos ismerkedés osztályonként 

Kötetlen játék 

Mesehallgatás-meseillusztráció 

Néptánc, népi játék 

Sportfoglalkozás 

Süni olimpia a szülőkkel 

Családrajz készítése 

Kézműveskedés – gyurmázás, színezés, festés, vágás, tépés, ragasztás 

Drámafoglalkozás 

Memóriateszt 

DIFER mérés 

 

Helyszínek: 

Az iskola egész területe: tantermek, udvar, tornaterem, játszótér 

 

Befolyásoló tényezők: 

A rossz időjárás 

A gyerekek hangulata 

 

Sikerkritériumok: 

Megfelelő számú résztvevő 

Jó hangulatú foglalkozások, vidámság 

Elégedett szülők, gyerekek 

III.2. Családlátogatás 

 

Az iskolában folyó pedagógiai munka módszereinek megválasztásához, eredményességéhez, 

a gyermek iskolai tevékenységének megítéléséhez elengedhetetlenül fontos a tanuló családi 

hátterének ismerete. A család megismerésének egyik eszköze a családlátogatás, melyet 

fontosnak tartunk. A családlátogatás alkalmával a tanító néni személyesen ismerheti meg a 

gyermek otthoni körülményeit és teremthet emberközeli kapcsolatot a szülőkkel. A 

családlátogatások során mód kínálkozik arra is, hogy pedagógus a helyszínen adjon 

segítséget, tanácsot a gyermek családi körülményeinek, nevelési módszereinek szükséges 

megváltoztatására. 

 

Célja:  

Megismerni a gyermekek közvetlen környezetét 

Családi háttér feltérképezése 

Tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésére 

 

Feladatok: 

Időpont egyeztetés a szülőkkel 



 

 

Kérdőív az anamnézis elkészítéséhez 

Ifjúságvédelmi felelős tájékoztatása 

 

Felelősök: 

Osztályfőnökök, napközis tanítók 

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

 

Érintettek köre: 

Az első osztályos tanulók és családjai. 

 

Módszerek: 

Beszélgetés 

Bemutatkozás 

Bemutatás 

Tájékoztatás 

Információ nyújtása 

 

Helyszínek: 

A családok lakásai 

 

Befolyásoló tényezők: 

Nem megfelelő időpont 

Elzárkózó szülők 

 

Sikerkritériumok: 

Bizalmon, kölcsönös tiszteleten alapuló partnerkapcsolatok. 

 

 

III. 3. Zenei Világnap  

 

A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás 

igényét és a zenehallgatási szokásokat. Az énekes tevékenységek a zenei foglalkozások 

alapját képezik. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati 

alapja. A közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható 

lehetőségét kínálja. 

Ezért tartottuk fontosnak, hogy a Zenei Világnap alkalmából azok az iskolás gyermekek, akik 

zeneoktatáson vesznek részt - a városi zeneiskola intézményünkbe kihelyezett tagozatán - 

hangszeres bemutatót tartsanak a nagycsoportos óvodásoknak. A bemutatón furulyán, 

hegedűn, fuvolán és zongorán játszanak az alsó évfolyamos tanulók az óvodásoknak. Az 

iskola pedagógusai sem maradnak ki a bemutatók sorából. Erre az alkalomra feláll a tanári 

kórus és a városrész templomában énekel az óvodásoknak és szüleiknek, végül hangszeres 

bemutatóval zárjuk a napot.  

 

Célja:  

Hangszeres élőzenével megismertetni az óvodásokat  

A zenei nevelés fontosságának kihangsúlyozása 

A szülők megismertetése az iskolában folyó zenei neveléssel 

A felnőtt énekhang megismertetése   

 



 

 

Feladatok: 

A program szervezése 

Egyeztetés a helyszínekről 

Repertoár összeállítása 

A tanári kórus gyakorlása 

Gyakorlás a gyerekekkel 

Meghívók elkészítése 

Óvodások és szüleik meghívása 

 

Felelősök: 

Intézményvezetők 

Óvónők 

Tanári énekkar 

A rendezvény szervezésében részt vevő pedagógusok 

 

Érintettek köre: 

Iskolánk hangszeren játszó diákjai 

Tanári kórus 

Meghívott óvódások és szüleik 

Városrész lakói 

 

Módszerek: 

Szervezés 

Meghívó készítés 

Bemutatkozás 

Bemutatás 

Előadás 

Éneklés 

Tájékoztatás 

Információ nyújtása 

 

Helyszínek: 

Olvasókör 

Templom 

 

Befolyásoló tényezők: 

Nem megfelelő időpont 

Kevés érdeklődő 

 

Sikerkritériumok: 

Jókedvű gyerekek 

Színvonalas előadás 

Beiratkozás jövő tanévben a zeneiskolába 

III. 4. Aszfalt rajzverseny 

 

A rajzolás, festés fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. Fontos szerepe van 

az önkifejezésben, hiszen rajzban meg tudják jeleníteni a ki nem mondott örömeiket és 

bánataikat. 



 

 

Rajzversenyeinket az iskola udvarán rendezzük meg. A téma mindig valamilyen az őszi 

évszakban előforduló jeles naphoz kötődik. A rajzversenyre a beiskolázási körzetünkbe 

tartozó nagycsoportos óvodásokat hívjuk meg, hogy gyönyörű rajzaikkal feldíszítsék 

iskolaudvarunk szürke aszfaltját. Az iskola részéről az első évfolyamosok közül is részt 

vesznek a versenyen. Ilyenkor boldogan együtt rajzol az óvodás a volt óvodással együtt.  

Az óvónők bepillantást nyerhetnek a  már nagy iskolások fejlődésébe. 

 

Célja:  

Óvodások megismertetése az intézménnyel 

Kötetlen vidám rajzos délelőtt eltöltése 

Óvónők és tanítónők közös programszervezése 

 

Feladatok: 

Beiskolázási körzetünkbe tartozó nagycsoportos óvodások és óvónőik meghívása 

Program megszervezése 

Meghívók elkészítése és eljuttatása az óvodákba 

Eszközök beszerzése 

Helyszín előkészítése 

Jutalmak elkészítése 

 

Felelősök: 

Intézményvezetők 

Óvónők 

Óvoda-iskola átmenet munkacsoport vezetője 

Elsős tanítók 

 

Érintettek köre: 

Beiskolázási körzetünkbe tartozó nagycsoportos óvodások  

Óvónők 

1. osztályosok 

Tanítók 

 

Módszerek: 

Szervezés 

Ajándékkészítés 

Rajzolás 

 

Helyszínek: 

Az iskola udvara 

 

Befolyásoló tényezők: 

Rossz időjárás 

Nem megfelelő témaválasztás 

 

Sikerkritériumok: 

Szép rajzok 

Jókedvű gyerekek 

 

III.5.Töknap 



 

 

 

A Töknapot minden év október 3. hetében rendezzük meg. Alapja a tökfaragás 

hagyományának ápolása.  

Gyerekek, szülők, pedagógusok által egyaránt kedvelt rendezvényünk. Lehetőségünk van a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket is plusz élményekhez juttatni. A játékos családi 

délutánon kézműves foglalkozások, arcfestés, bolondos játékok biztosítják a jókedvet a 

résztvevők számára. Aki nem tud tököt hozni otthonról, annak lehetőséget biztosítunk, hogy 

itt a helyszínen kedvező áron megvásárolhassa egy kistermelőtől. A napot felvonulással 

zárjuk, ahol a délután kifaragott töklámpások világítanak és készítőik huhognak az utcai séta 

alkalmával.  

Ez a program is remek lehetőséget nyújt, hogy a szülők megfigyeljék az iskolában folyó 

szakmai, pedagógiai munkát, megismerjék a pedagógusokat, magát az intézményt. Nekünk, 

pedagógusoknak pedig elengedhetetlen a családokkal való jó kapcsolatok ápolása, érdeklődési 

körük megfigyelése, és nem utolsó sorban a kis óvodás vendégek megismerése. 

 

Célja:  

A beiskolázási körzetünkbe tartozó óvodások és szüleik megismertetése a rendezvényünkkel, 

pedagógusainkkal 

Kötetlen program biztosítása iskolai környezetben szülőnek és gyermeknek egyaránt. 

Közös élményszerzés a családok számára. 

Lehetőség biztosítása egy közös családi programra. 

Iskolai közösségek – gyermekek, szülők, pedagógusok között egyaránt - erősítése. 

Játékos szórakoztatás és képességfejlesztés 

Iskolai rendezvény bemutatása a médiába. 

 

Feladatok: 

Kapcsolatfelvétel a beiskolázási körzetünkbe tartozó gyermekekkel és szüleikkel. 

A leendő első osztályosok megismertetése az intézménnyel. 

Programok szervezése, melyen szülő és gyermeke egyaránt részt vehet. 

Szülői Munkaközösség bevonása a rendezvény szervezésébe. 

Városi média meghívása. 

A felvonulás megszervezése. 

Honlapon a program bemutatása, fotók közlése 

Rendőrség felkérése, a menet biztosítására 

 

Felelősök: 

Alsós munkaközösség 

Óvónők 

Szmk vezető 

Intézményvezetők 

 

Érintettek, meghívottak köre: 

Iskola tanulói 

Körzet óvodásai 

Gyermekek szülei 

A város/ városrész lakói 

Média  

Rendőrség 

 



 

 

Módszerek:  

Szervezés 

Meghívó készítés 

Propaganda 

Alapanyagok beszerzése, gyűjtőmunka 

Tréfás Játék 

Sport 

Beszélgetés 

Tánc 

Kézműveskedés 

Zenehallgatás 

Bemutatás 

Faragás 

Vonulás 

Értékelés 

Fotózás 

Honlapra képes beszámoló készítése 

Interjúadás 

 

Helyszínek: 

Az iskola épülete, termei 

Iskola környéki utcák 

 

Befolyásoló tényezők: 

Időjárás 

Kevés érdeklődő 

Anyagi forrás hiánya az alapanyagok biztosításához 

 

Sikerkritériumok: 

Megfelelő számú résztvevő 

Jó hangulatú foglalkozások, vidámság 

Elégedett szülők, gyerekek 

Sikeres felvonulás 

 

III.6. „Nyitott kapuk” – nyílt óra 

 

Az iskola hagyományai szerint minden év novemberében a „Nyitott kapuk” keretében 

bemutató órákra hívjuk meg a szülőket és a gyerekek nagycsoportos óvó néniket. 

A nyílt órák keretében betekintést kapnak a szülők és az óvó nénik, hogy az iskolakezdés óta 

hogyan ügyeskednek a nem rég még óvódás gyermekek. A szövegértés és a matematika 

bemutató órákon megismertetjük az érdeklődőkkel a kompetencia alapú oktatás pozitívumait. 

Ez a program is remek lehetőséget nyújt, hogy a szülők és az óvónők megfigyeljék az 

iskolában folyó szakmai, pedagógiai munkát, megismerjék a tanítók személyiségét. 

 

Célja: 

Szülők betekintést nyerhessenek az első 2 hónap munkájába 

Óvónők tapasztalatot gyűjtsenek a gyerekek iskolás életéről a támasztott követelményekről 

 

Feladatok: 



 

 

Meghívók elkészítése, eljuttatása a beiskolázási körzetbe tartozó óvodák számára 

Felkészülés a bemutató órára 

Eszközök beszerzése, elkészítése 

Tanterem berendezése a vendégeknek 

Média értesítése 

Fényképezés 

 

Felelősök: 

Intézményvezetők 

Alsós munkaközösség-vezető 

Tanítók 

 

Érintettek, meghívottak köre 

1. osztályosok és szüleik 

Óvodavezetők 

Nagycsoportos óvónők 

 

Módszerek: 

Szervezés 

Eszközök beszerzése 

Beszélgetés 

Bemutatás 

Értékelés 

 

Helyszínek:  

Osztályterem 

 

Befolyásoló tényezők: 

Az érdeklődés hiánya 

A technikai eszközök meghibásodása 

A rossz időjárás 

 

Sikerkritériumok: 

Eredményes részvétel a tanítási órán, a tanult módszerek, munkaformák eredményes átadása. 

Vidám hangulat az órán. 

Megfelelő számú érdeklődő szülő és óvónő részvétele. 

A célokhoz rendelt feladatok megvalósulása. 

 

III.7. Táncház 

 

A külterületi óvodások kis közösségekben fejlődnek. Az 5-10 fős környezet nem teszi 

lehetővé a nagyobb csoportok szabályainak megismerését, az alkalmazkodáskészségeinek 

kialakítását. 

Intézményünk többéves hagyományai közé tartozik, hogy az óvodákban az érdeklődő 

gyerekeknek gyermekjáték foglalkozásokat szervezünk heti 1 órában. Mivel a külterületi 

óvodások sajnos nem részesülhetnek a távolság miatt ebben a foglalkozási formában, ezért 

rendezzük számukra a táncházakat évente 2 alaklommal. Ezeken a napokon szervezett 

formában történik a gyerekek utaztatása. Táncház után uzsonnával kedveskedünk nekik. A 

foglalkozások keretében megismertetjük a gyerekeket a magyar nép énekes, mondókás 



 

 

játékaival,  a zene és a mozgás szeretetével. A foglalkozásokat iskolánk tanítói tartják, akik 

gyermektánc-oktatói végzettséggel is rendelkeznek. Így a tanítóknak lehetősége adódik a 

leendő első osztályos gyermekek megismerésére, közvetlen kapcsolat kialakítására, ezáltal a 

szülők bizalmának elnyerésére. 

 

Célja:  

Szociális kapcsolatok erősítése az együttes énekléssel, mozgással. 

Hagyományok, népszokások feldolgozása. 

A daltanulással, mondókákkal a kommunikációs képesség fejlesztése. 

Mozgásos önkifejezés, improvizáció fejlesztése. 

Egyensúly-, ritmus- és térérzékelés fejlesztése. 

Hagyományokhoz kapcsolódó szokások megismertetése. 

 

 

Feladatok: 

Időpont egyeztetés a külterületi óvodákkal 

Helyszín előkészítése 

Uzsonnáztatás megszervezése 

Eszközök beszerzése – hangosítás 

Utaztatás biztosítása 

Fényképezés 

 

Felelősök: 

Intézményvezetők 

Gyermektánc-oktató 

 

Érintettek, meghívottak köre: 

Külterületi óvodások 

Óvónők 

Óvodai intézményvezetők 

 

Módszerek:  

Bemutatás 

Megfigyeltetés 

Gyakoroltatás - Utánzás 

Megszilárdítás- Ismétlés 

Ellenőrzés - Dicséret 

Zenehallgatás 

 

Helyszínek: 

Tornaterem, vagy ebédlő 

 

Befolyásoló tényezők: 

Rossz időpont, rossz időjárás 

Technikai eszközök meghibásodása 

 

Sikerkritériumok: 

Vidám hangulat a foglalkozáson. 

Megfelelő számú érdeklődő részvétele. 



 

 

A célokhoz rendelt feladatok megvalósulása. 

 

III.8. Adventi készülődés 

 

A karácsonyi ünnepkör meghittségét varázsoljuk a rendezvény alkalmával az iskola falai köré 

minden évben advent első vasárnapját megelőző pénteken. 

Gyerekek, szülők, pedagógusok együtt készülődnek az ünnepre. Elmaradhatatlan ezen a 

napon virágkötők segítségével az adventi koszorúkészítés, kézműves foglalkozások keretében 

karácsonyi díszek, fenyőfa díszek, dekorációk készítése. Az iskolát finom bejgli és kalácsillat 

járja be, mert a vállalkozó kedvű szülőknek és gyermekeknek lehetőségük van a sütésre is. 

Fokozott figyelmet fordítunk ilyenkor a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, mert 

ezen alkalmakkor biztosítani tudjuk számukra, hogy munkájukat hazavihessék, lakásukat 

díszítsék. Szívesen viszik haza az elkészült koszorúkat, díszeket.  

A program alkalmával lehetőség nyílik, hogy a szülők megismerjék az iskolában folyó 

szakmai, pedagógiai munkát, megismerjék a pedagógusokat, magát az intézményt. Az 

intézmény pedagógusai, megismerhetik a leendő iskolásokat, szüleiket, közvetlen kapcsolatot 

alakíthatnak ki velük, így az iskolakezdéskor, már régi ismerősként üdvözölheti tanítóit. 

  

Célja:  

A beiskolázási körzetünkbe tartozó óvodások és szüleik megismertetése a rendezvényünkkel, 

pedagógusainkkal. 

Kötetlen program biztosítása iskolai környezetben szülőnek és gyermeknek egyaránt. 

Közös élményszerzés a családok számára. 

Lehetőség biztosítása egy közös családi programra. 

Iskolai közösségek – gyermekek, szülők, pedagógusok között egyaránt - erősítése. 

Játékos szórakoztatás és képességfejlesztés. 

A karácsonyi ünnepkör családias, meghitt hangulatának megtartása, a család fontosságának 

kiemelése. 

Iskolai rendezvény bemutatása a médiában. 

 

Feladatok: 

Kapcsolatfelvétel a beiskolázási körzetünkbe tartozó gyermekekkel és szüleikkel. 

A leendő első osztályosok megismertetése az intézménnyel. 

Programok szervezése, melyen szülő és gyermeke egyaránt részt vehet. 

Szülői Munkaközösség bevonása a rendezvény szervezésébe. 

Városi média meghívása. 

Karácsonyi, meghitt, mégis vidám hangulat megteremtése. 

Honlapon a program bemutatása, fotók közlése. 

Virágkötők felkérése. 

 

Felelősök: 

Alsós munkaközösség 

Óvónők 

Szmk vezető 

Intézményvezetők 

 

Érintettek, meghívottak köre: 

Iskola tanulói 

Körzet óvodásai 



 

 

Gyermekek szülei 

A város/ városrész lakói 

Média  

Virágkötők 

 

Módszerek:  

Szervezés 

Meghívó készítés 

Propaganda 

Alapanyagok beszerzése, gyűjtőmunka 

Tréfás játék 

Beszélgetés 

Tánc 

Kézműveskedés 

Zenehallgatás 

Bemutatás 

Értékelés 

Fotózás 

Honlapra képes beszámoló készítése 

Interjú  

 

Helyszínek: 

Az iskola épülete, termei 

 

Befolyásoló tényezők: 

Kevés érdeklődő 

Anyagi forrás hiánya az alapanyagok biztosításához 

 

Sikerkritériumok: 

Megfelelő számú résztvevő 

Jó hangulatú foglalkozások, vidámság, meghittség 

Elégedett szülők, gyerekek 

Szép koszorúk, díszek, dekorációk elkészülése 

 

 

III.9. Ovis nap 

 

Az iskolába lépés komoly nehézségeket okozhat a kisgyermekek számára. Megkönnyíti az 

átmenetet, ha óvodás korából már ismeri leendő tanító nénijét, ha a tanulás megkezdése előtt 

személyes kapcsolat alakul ki közöttük. Az a legfontosabb számukra, hogy biztos érzelmi 

talajon álljanak. Ezt mindenképp úgy tudjuk számukra megteremteni, ha minél többször 

közös programokon vehetnek részt az iskolával. Ennek céljából több éves hagyománynak 

megfelelően minden év januárjában megrendezzük az ovis napot, ahová meghívjuk a 

nagycsoportos óvodásokat, és szüleiket, ahol betekintést nyernek az iskolában folyó szakmai 

munkába.  

 

Célja:  

A leendő tanító nénit megismerjék a gyerekek és a szülők. 

A tanítás során megismerjék a tanító néni tanítási módszereit. 



 

 

Betekintést nyerjenek a képességek szerinti differenciált tanításba. 

Megismerjék a kompetencia alapú oktatás módszereit, lehetőségeit. 

 

Feladatok:  

Meghívók elkészítése és eljuttatása a beiskolázási körzet óvodáiba 

Tantermek előkészítése a vendégek fogadására 

Eszközök, anyagok beszerzése 

Média értesítése 

Felkészülés a tanítási órákra 

Fényképezés 

 

Felelősök:  

Intézményvezető 

Alsós munkaközösség-vezető 

Tanítók 

 

Érintettek, meghívottak köre:  

Nagycsoportosok és szüleik 

 

Módszerek: 

Beszélgetés 

Bemutatás 

Szemléltetés 

Értékelés 

Szervezés 

Eszközök beszerzése 

 

Helyszínek:  

Osztályterem 

 

Befolyásoló tényezők: 

Érdeklődés hiánya 

Technikai eszközök meghibásodása 

Időjárás 

 

Sikerkritériumok: 

Vidám hangulat az órán. 

Megfelelő számú érdeklődő szülő és óvónő részvétele. 

A célokhoz rendelt feladatok megvalósulása. 

 

III.10.  Tájékoztató szülői értekezletek az óvodákban 

 

A szülői értekezletek alkalmával a tanítók az óvodákba hívják a szülőket. A szülői értekezlet 

alkalmat ad a kötetlen beszélgetésekre, arra, hogy megismerkedjenek szakmai 

programunkkal, betekintést nyerjenek a tankönyveinkbe és a tanítási módszereinkbe. 

 

Célja:  

A beiskolázási körzetünkbe tartozó óvodások szüleinek megismertetése szakmai 

programunkkal 



 

 

Új tanítási módszerek bemutatása 

Leendő elsős tanítók bemutatása 

Felmerülő kérdésekre válaszadás 

 

Feladatok: 

Kapcsolatfelvétel a beiskolázási körzetünkbe tartozó gyermekek szüleivel 

A leendő első osztályos gyermekek szüleit megismertetjük a szakmai programunkkal 

Propagandaanyag kiosztás a szülőknek 

Bizalom megnyerése intézményünk felé 

 

Felelősök: 

Leendő elsős tanítók 

Alsós munkaközösség vezető 

Óvónők 

Intézményvezetők 

 

Érintettek, meghívottak köre: 

Beiskolázási körzet óvodásainak szülei 

Óvónők 

 

Módszerek:  

Szervezés 

Meghívó készítés 

Beszélgetés 

Érvelés 

Bemutatás 

 

Helyszínek: 

A körzeti óvodák intézményei 

 

Befolyásoló tényezők: 

Kevés érdeklődő 

Nem megfelelő előadások 

Alacsony gyermeklétszám 

 

Sikerkritériumok: 

Megfelelő számú résztvevő 

Elégedett szülők 

Beiskolázandó gyermekek magas létszáma 

 

III.11. Ovis7vége 

 

A susáni és az újvárosi közösség életének erősítését célozza meg nagy tavaszi rendezvényünk 

az ovis7vége. A színes, játékos kavalkád megmozgatja nemcsak a gyerekeket, de a szülőket is 

Ez az a nap, amikor minden az óvodásoké az iskolában. Az intézmény pedagógusainak csak 

egy feladata van, lesni a csillogó, érdeklődő tekinteteket, és teljesíteni a kívánságokat.  

A programok is az óvodás korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve épül fel. Minden 

kisgyermek megérkezése pillanatában egy térképet és menetlevelet kap. A térkép segíti őt és 

szüleit a tájékozódásban, a mentlevélen pedig gyűjtheti a pontokat a későbbi jutalomért. A 



 

 

feladatok között szerepel kézműves foglalkozás, mókás ügyességi játékok, akadálypálya a 

tornateremben, aszfaltrajzverseny, tánc, aerobik. A szülőknek is kijut a pontgyűjtésből. Nekik 

autós ügyességi versenyt hirdetünk meg.  

Ez a nap remek lehetőséget nyújt, hogy játék közben, szinte észrevétlenül ismerkedik 

gyermek és szülő az iskolában folyó pedagógiai munkával, megismerkedik a pedagógusokkal 

és az intézménnyel. Nem utolsó sorban remek hétvégi program a család minden tagjának. 

 

Célja:  

A beiskolázási körzetünkbe tartozó óvodások és szüleik megismertetése a rendezvényünkkel, 

pedagógusainkkal. 

Kötetlen program biztosítása iskolai környezetben szülőnek és gyermeknek egyaránt. 

Közös élményszerzés a családok számára. 

Lehetőség biztosítása egy közös családi programra. 

Iskolai közösségek – gyermekek, szülők, pedagógusok között egyaránt - erősítése. 

Játékos szórakoztatás és képességfejlesztés 

Iskolai rendezvény bemutatása a médiában. 

 

Feladatok: 

Kapcsolatfelvétel a beiskolázási körzetünkbe tartozó gyermekekkel és szüleikkel. 

A leendő első osztályosok megismertetése az intézménnyel. 

Programok szervezése, melyen szülő és gyermeke egyaránt részt vehet. 

Szülői Munkaközösség bevonása a rendezvény szervezésébe. 

Városi média meghívása. 

A felvonulás megszervezése. 

Honlapon a program bemutatása, fotók közlése 

 

Felelősök: 

Alsós munkaközösség 

Óvónők 

Szmk vezető 

Intézményvezetők 

 

Érintettek, meghívottak köre: 

Körzet óvodásai 

Gyermekek szülei 

Média  

 

Módszerek:  

Szervezés 

Meghívó készítés 

Propaganda 

Alapanyagok beszerzése, gyűjtőmunka 

Tréfás játék 

Beszélgetés 

Tánc 

Kézműveskedés 

Zenehallgatás 

Bemutatás 

Faragás 



 

 

Vonulás 

Értékelés 

Fotózás 

Honlapra képes beszámoló készítése 

Interjú  

 

Helyszínek: 

Az iskola épülete, termei 

Iskola környéki utcák 

 

Befolyásoló tényezők: 

Időjárás 

Kevés érdeklődő 

Anyagi forrás hiánya az alapanyagok biztosításához 

 

Sikerkritériumok: 

Megfelelő számú résztvevő 

Jó hangulatú foglalkozások, vidámság 

Elégedett szülők, gyerekek 

Sikeres felvonulás 

 

III. 12. Fáklyás, lampionos felvonulás a márciusi ifjak tiszteletére 

 

1848. március 15-e az a nap, amelyre minden magyar, határon innen és túl, büszke. Büszke is 

lehet, mert a márciusi ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az 

elnyomó hatalommal és nem félve a megtorlástól a legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak 

erejével indultak harcba.  

Erre emlékezünk minden év márciusán a fáklyás, lampionos felvonulással, amikor az 

iskolától a közelben levő Széchenyi térre vonul együtt óvodás, iskolás, szülő és pedagógus. A 

téren az ünnepi műsor elhangzása után mécseseket gyújtunk és megkoszorúzzuk Széchenyi 

István szobrát. 

Az óvoda és az iskola átmenet megkönnyítése érdekében erre a rendezvényünkre is 

meghívjuk minden évben a nagycsoportos óvodásokat szüleikkel együtt. Remek alkalom 

nyílik, hogy a gyerekek és a szülők betekintést nyerjenek a megemlékezés rendhagyó 

formájába. A gyerekek szívesen készülnek erre a programra, mert az általuk készített nemzeti 

színű zászlókat a szobor talapzatánál a megemlékezés végén elhelyezhetik. A megemlékezés 

rendhagyó formája miatt, az óvodások a későbbiekben is emlékeznek a március 15-i 

ünnepségre. 

 

Célja:  

A hazaszeretet érzésének erősítése. 

Közös élményszerzés a családok számára. 

Lehetőség biztosítása egy közös családi programra. 

Iskolai közösségek – gyermekek, szülők, pedagógusok között egyaránt - erősítése. 

Iskolai rendezvény bemutatása a médiába 

 

Feladatok:  

A felvonulás megszervezése 

Eszközök elkészítése, beszerzése – lámpionok, zászlók, fáklyák 



 

 

Szülői Munkaközösség bevonása a rendezvény szervezésébe. 

Városi média meghívása. 

Honlapon a program bemutatása, fotók közlése 

Rendőrség felkérése, a menet biztosítására 

Fényképezés 

 

Felelősök:  

Intézményvezetők 

Alsós munkaközösség 

Felsős munkaközösség-vezető 

SZMK vezető 

 

Érintettek, meghívottak köre: 

Iskola tanulói 

Körzet óvodásai 

Gyermekek szülei 

A város/ városrész lakói 

Média  

Rendőrség 

 

Módszerek:  

Szervezés 

Meghívó készítés 

Propaganda 

 

Helyszínek:  

Az iskola udvara 

Az iskola környéki utcák 

Széchenyi tér 

 

Befolyásoló tényezők: 

Érdeklődés hiánya 

Technikai eszközök meghibásodása 

Időjárás 

 

Sikerkritériumok: 

Meghitt ünnepi műsor 

Megfelelő számú résztvevők 

Elégedett szülők, gyerekek 

Sikeres felvonulás 

 

III. 13. Népi játékok találkozója 

 

A 3-9 éves korosztály legfőbb tevékenységformája a játék, mindennapjaikat a játék tölti ki, 

ezáltal fejlődnek készségeik, képességeik leginkább. A rendezvény ötletét az adta, hogy az 

óvodás és kisiskolás gyermekek is megmutatkozhassanak „játékos tudásukkal”. A népi 

játékok találkozója az intézményünk által szervezett, egész estét betöltő városi kulturális 

rendezvény.  



 

 

A műsor két részből épül fel, első részben az óvodások mutatkoznak be, második részben az 

iskolások, az estét egy fergeteges össztánccal zárjuk, ahol kicsik és nagyok együtt táncolnak a 

színpadon.  

Az óvoda-iskola átmentben azért van jelentős szerepe ennek a rendezvénynek, mert az 

iskolánk körzetébe tartozó minden óvoda képviselteti magát, a város más óvodásai mellett. A 

közönséget a gyerekek hozzátartozói alkotják. Így a szülők az iskola rendezvényszervezésébe 

is betekintést nyerhetnek. Láthatják, hogy gyermekeiknek a későbbiekben is lehetősége lesz 

az iskolában is részt venni a táncoktatásban, továbbfejleszteni tudásukat. 

  

Célja:  

Szereplési lehetőség megteremtése a város óvodásai és kisiskolásai számára 

A beiskolázási körzetünkbe tartozó óvodások és szüleik meghívása a rendezvényre 

Óvodások és iskolások közös élményszerzési lehetőségének biztosítása 

Népi hagyományok ápolása 

Közös kulturális élményszerzés a családok számára 

Lehetőség biztosítása egy közös családi programra 

Iskolánk által szervezett városi rendezvény bemutatása a médiában 

 

Feladatok: 

Kapcsolatfelvétel a város óvodáival és iskoláival 

Helyszín keresése a rendezvény lebonyolításához  

Meghívók, propagandaanyagok elkészítése, terjesztése 

Műsorterv elkészítése 

Szülők, hozzátartozók meghívása 

Rendezvény lebonyolítása 

Városi média meghívása. 

Honlapon a program bemutatása, fotók közlése 

 

Felelősök: 

Intézményvezetők 

Intézmény pedagógusai 

 

Érintettek, meghívottak köre: 

Városunk óvodásai 

Városunk kisiskolásai 

Gyermekek szülei, hozzátartozói 

Óvodák és iskolák intézményvezetői 

Polgármesteri Hivatal képviselője (polgármester, alpolgármester) 

Média  

 

 

Módszerek:  

Szervezés 

Meghívó készítés 

Propaganda 

Tánc 

Játék 

Zenehallgatás 

Bemutatás, szereplés 



 

 

Értékelés 

Fotózás 

Honlapra képes beszámoló készítése 

Interjú  

 

 

Helyszínek: 

Kulturális rendezvényre alkalmas színpaddal és nézőtérrel rendelkező intézmény 

 

Befolyásoló tényezők: 

Kevés szereplésre jelentkező csoport 

Kevés érdeklődő 

Anyagi forrás hiánya a szervezéshez 

 

Sikerkritériumok: 

Megfelelő számú résztvevő 

Jó hangulatú, színvonalas műsor 

Pozitív visszhang a résztvevő intézmények részéről 

Elégedett szülők, gyerekek 

 

 

 

III.14. Nyelvi napok az óvodákban 

 

Intézményünkben a nyelvoktatás angol nyelven emelt szinten történik, de ezen kívül német és 

francia nyelven is tanulhatnak a gyerekek. Az angol és francia nyelvoktatást rendszeresen 

angol és francia anyanyelvű lektorok segítik.  

Az angol nyelv játékos megismertetését az angol szakos kollégák, már a nagycsoportban 

megkezdik. Hetente 1 alkalommal fél órát töltenek a beiskolázási körzetünkbe tartozó 

érdeklődő óvodásokkal. Angol nyelven tanítanak az életkori sajátosságaikat figyelembe véve 

dalokat, mondókákat, játékokat.  

A német és francia nyelvbe évente két alkalommal kaphatnak betekintést. Hasonlóan az angol 

nyelvhez, játékos nyelvi foglalkozásokon vehetnek részt.  

 

Célja:  

Megismertetni a gyermekeket az idegen nyelvekkel játékos formában 

 

Feladatok: 

Kapcsolatfelvétel a beiskolázási körzetünkbe tartozó óvodákkal 

Játékos nyelvi játékok, mondókák, dalok gyűjtése 

Egyeztetés az óvodai intézményvezetőkkel 

 

Felelősök: 

Nyelvszakos pedagógusok 

Óvónők 

Intézményvezetők 

 

Érintettek, meghívottak köre: 

Érdeklődő gyermekek 



 

 

Nyelvszakos pedagógusok 

Óvónők 

Intézményvezetők 

 

Módszerek:  

Szervezés 

Játék 

Éneklés 

Mondókázás 

Bemutatás 

 

Helyszínek: 

A körzeti óvodák intézményei 

 

Befolyásoló tényezők: 

Kevés érdeklődő 

Megfelelő időpont biztosítása 

 

Sikerkritériumok: 

Megfelelő számú résztvevő 

Jókedvű gyerekek 

 

III.15. Szakmai találkozók 

 

Az óvoda és az iskola sikeres együttműködésének és a zökkenőmentes óvoda – iskola 

átmenetnek a feltétele, hogy a két intézmény pedagógusai évente több alkalommal 

megbeszéljék tapasztalataikat, innovatív megoldásokat keressenek a felmerülő problémákra a 

gyerekek érdekeit figyelembe véve. 

 

Célja: 

Közös megoldáskeresés a felmerülő problémákra 

Zökkenőmentes átmenet biztosítása az óvoda és iskola között 

Szakmai innováció 

 

Feladat: 

Közös megoldások keresése a beszélgetések során 

Időpont egyeztetés 

 

Felelősök: 

Első osztályos tanítók 

Fejlesztő pedagógusok 

Óvónők 

 

Érintettek, meghívottak köre: 

Intézményvezetők 

Fejlesztő pedagógusok 

Óvónők 

Elsős tanítók 

 



 

 

Módszerek: 

Szervezés 

Beszélgetés 

Magyarázat 

Elemzés  

Vita 

 

Helyszínek: 

Iskola vagy óvoda épülete 

 

Befolyásoló tényezők: 

Rossz időpont 

Közös együttgondolkodás hiánya 

 

Sikerkritérium: 

Közös, innovatív megoldások 

Zökkenőmentes átmenet az óvod és iskola között 
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Referencia intézményi működés stratégiájának 

meghatározása 

Küldetésnyilatkozat 

Referenciaintézményi feladataink ellátásának alapja, hogy nevelőtestületünk elkötelezett a 

kompetencia alapú oktatás illetve az egyéni fejlesztéseken alapuló felzárkóztatás, az inkluzív 

nevelés mellett. Kifejlesztett jó gyakorlataink tükrözik pedagógiai elveinket, melyek 

átadásával segíteni kívánjuk partnerintézményeink módszertani fejlődését. Nyitott iskolaként 

pedagógusaink felkészültek a horizontális tanulás különböző formáira, készek az 

együttműködésre.  Referenciaintézményként az oktató-nevelő munka során a kellő motiváció 

elérése érdekében a módszertani sokszínűségre törekszünk. Jövőképünket az IPR-es 

bázisintézmény illetve a referenciaintézményi szerepkörben az adaptációs folyamatokhoz 

kapcsolódó mentori szerep határozza meg. 

Célok meghatározása 

 Fenntartónk biztosításával és támogatásával a referenciaintézményként működés 

folyamatának beindítása, a folyamatok koordinálása. 

 A sikeres modernizációs törekvések honosítása, pedagógiai innovációs törekvések 

támogatása. 

 A példaszerű működtetés személyi és tárgyi feltételeinek meghatározása. 

 A nyitott nevelési-oktatási környezet kialakításának segítése, fenntartása. 

 A szervezeti innováció, az adaptív tanulás fejlesztése. 

 A „Jó gyakorlatok” permanens fejlesztése, megvalósítása, új jó gyakorlatok 

kidolgozása. 

 Szerepvállalás az inkluzív nevelést elősegítő módszertani kultúra, valamint a készség- 

és képességfejlesztés elterjesztésében. 

 A kompetencia alapú oktatás–nevelés módszereinek és eszközeinek egyedi, újszerű 

alkalmazásának megismertetése. 

 Pedagógiai kultúránk és eszközrendszerünk adaptációjának, tanulmányozhatóságának 

előkészítése, megvalósítása. 

 Széleskörű szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése. 

 Hospitációs rendszer működtetése. 

 A mentorpedagógusok szerepkörének, feladatainak meghatározása. 



 

 

 A hálózati tanulás feltételrendszerének kialakítása, a kapcsolatok kiszélesítése. 

 Az IPR-es bázisintézményi feladatok ellátása érdekében a Szegedi Tudományegyetem 

hallgatói számára mentortanár segítségével „általános pedagógiai gyakorlat” 

biztosítása. 

A hálózati működés céljainak meghatározása 

 Az intézmény humán- és tárgyi erőforrásait figyelembe véve a referencia-intézményi 

szolgáltatás mennyiségét a következőképpen határozza meg.  

 Tanévenként minimálisan két, egyenként 90 perces fejlesztő műhely megtartása 

alkalmanként 15 fő pedagógus részére.  

 Az optimális érték negyedévente egy hospitálással egybekötött műhelyfoglalkozás, 

mely során maximum 25 fő egyidejű fogadására felkészült az intézmény.  

Ezek magukban foglalnak két különböző pedagógus által tartott az igényelt „Jó gyakorlat”-

hoz illeszkedő tanórán/foglalkozáson való hospitálást. Műhelyfoglalkozást, melyen az 

intézményben alkalmazott jó gyakorlat konkrét bemutatása, tapasztalatok megosztása 

történik. Szükség esetén felkészült mentorok segítik az átadott „Jó gyakorlat”-ok adaptálását. 

Egy tanév alatt két alkalommal 15 órában lezajlódik a Szegedi Tudományegyetem 

Neveléstudományi Intézetével kötött együttműködés keretében 10-10 főiskolai hallgató 

mentorálása. 

Az intézményi hálózatok 

 Referencia- és bázisintézmények  

 Regionális koordinációs irodák  

 Szakmai szolgáltatók hálózata 

 Tehetségpontok hálózata 

 Ökoiskolák hálózata 

 A járási tankerület intézményei 

Hálózati működés fejlesztése 

 Az iskola követi és tanév végén értékeli a referencia-intézményi működésre 

vonatkozó célok megvalósulását. 

 Nyomon követjük, és tanév végén értékeljük a hálózati működésre vonatkozó 

célok megvalósulását. 

 Szükség esetén javító intézkedéseket végzünk, felülvizsgáljuk célkitűzéseinket. 



 

 

 

A referencia intézményi működés szakmai kompetenciáinak meghatározása 

Az intézmény szervezeti kompetenciáinak meghatározása 

 Dinamikusan élő, mozgó, változó szervezetrendszer 

 Munka és kommunikációs kultúra 

 Kooperációs kultúra  

 Bizalom  

 Stratégiai gondolkodás 

 Vízióalkotási képesség  

 Kooperációs megállapodások kötésének, együttműködések végrehajtásának 

kompetenciája 

 Rugalmas együttműködési képesség 

 Gyors szervezeti tanulási készség  

 Megrendelők testre szabott kiszolgálásának képessége. 

1.6.2    A hálózatban való működéshez szükséges kompetenciák meghatározása 

 Hálózati intézmények tudásának adaptálása 

 Helyi innovációk hálózati kiterjesztése 

 Proaktív és problémamegoldó magatartás 

 Szabadon és folyamatosan áramoltatott pontos és feladat releváns információk.  

 Alkalmazkodási képesség a különböző hálózatokban jelentkező 

együttműködésekre 

1.1.3 Az referencia- intézményi szolgáltatás vezetőjének/szakmai vezetője 

 Ismeretei és tudása kiterjed:  

o EU támogatás politikája (pályázati ismeretek) 

o Vezetési ismeretek (jogi háttér, gazdálkodás, rendszerszemlélet, 

oktatásszervezés, minőségmenedzsment) 

o PR 

o Felnőttképzés 

o Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

o Kompetencia alapú nevelés, oktatás 

o Referenciaintézmény cél- és feladatrendszer 

o Hálózatépítés 

o Szervezetdiagnózis és - fejlesztés, változásmenedzsment 

o Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeret. 

 Képességei: 

o Jó verbális és írásos kommunikációs képesség 

o Szervezőképesség 

o Konfliktuskezelési képesség 

o Pontosság és megbízhatóság. 



 

 

 Attitűdjeinek meghatározása: 

o Szolgáltatói beállítódás. 

o  

1.1.4 Mentorpedagógusok szakmai kompetenciái 

Ismeretei és tudása kiterjed: 

 Önismeret 

 Kompetencia alapú nevelés, oktatás 

 Referencia - intézmény cél-feladatrendszere 

 Felnőttképzési (egyéni, team) ismeretek 

 Hálózatépítés 

 Segítő kapcsolat elméleti kérdései 

 Mentorálási eljárások, azok használatának, adaptációjának feltételei, szabályai, 

a mentorpedagógus saját lehetőségei ezzel kapcsolatban 

 Az értékelő visszacsatolás különböző formái, és azok alkalmazása. 

Képességeinek meghatározása: 

 Önmenedzselés 

 Konfliktuskezelés 

 Problémamegoldás 

 Pozitív kommunikáció 

 Prezentációs képesség 

 Tudás átadásának képessége 

 Analógiás gondolkodás 

 Elemző képesség 

 Empátia  

 Együttműködési képesség. 

 

Attitűdjeinek meghatározása: 

 Nyitottság 

 Szolgáltatói beállítódás 



 

 

A referencia- intézményi szolgáltatások biztosításának szervezeti 

rendszere 

Szervezet vezetője, tagjai. 

Vezetője: Rácz Jánosné – szakvizsgázott pedagógus, kulturális menedzser 

Tagok:  

Folyamatgazdák: Juhász Nagy Istvánné, Baranyi Imre, Papp Enikő, Kovács Szabina, 

                             Baricsa Enikő 

Mentor tanárok: Juhász Nagy Istvánné, Baranyi Imre, Papp Enikő, Kalmárné  

                           Hajdú Ibolya 

Rendezvényszervező: Miklós Anikó 

Technikai felelős: Rácz Miklós 

A referencia- intézményi szervezet tagjainak tevékenységi köre 

A referenciaintézményi szervezet vezetőjének feladatai 

 Minden tanév elején elkészíti a referencia intézményi működéshez kapcsolódó éves 

munkatervet, melyet a tantestület a tanévnyitó értekezleten fogad el.  

 Felel a munkatervben rögzítettek megvalósításáért. 

 Irányítja a referencia intézményi team munkáját.  

 A szolgáltatás szervezését, megvalósítását, dokumentálását irányítja és ellenőrzi.  

 Jogában áll kijelölni a szolgáltatásba bevont pedagógusokat figyelembe véve az 

arányos teherviselést. 

 A munkatervben vállalt szolgáltatások teljesüléséről a félévi és év végi nevelőtestületi 

értekezleten beszámol.  

 Tájékoztatja az intézmény dolgozóit a szolgáltatáshoz kapcsolódó elégedettségi mérés 

eredményeiről.  

 Javaslatot tesz a „Jó gyakorlat” esetleges korrekciójára. 

A referencia intézményi feladatokért felelős koordinátor munkáját külön munkaköri leírás 

alapján végzi, az abban rögzített időtartam szerint. 

Munkája a „Jó gyakorlat”-ok eladásából befolyt összegből kerül díjazásra. 

Referencia intézményi team meghatározása 

A szolgáltatáshoz a következő jól elkülöníthető folyamatok kapcsolódnak: 

 Szolgáltatás elterjesztése: intézményvezető 



 

 

Feladat: regionális és országos konferenciákon és egyéb szakmai körökben az 

intézmény „Jó gyakorlat”- ainak népszerűsítése, publikálása. 

A tevékenység megvalósítására tervezett időtartam: optimálisan heti 2 óra 

 Belső szabályzatok: referencia intézményi team tagjai 

Feladat: működési kézikönyv, minőségbiztosítás rendszerének kidolgozása 

A tevékenység megvalósítására tervezett időtartam: havi 5 óra 

 Éves munkaterv elkészítése: koordinátor 

 Műhelyek szervezése: koordinátor, kijelölt mentor 

Feladat: ütemterv készítése, felelősök kijelölése, téma áttekintése, óravázlatok és 

prezentációk ellenőrzése 

A tevékenység megvalósítására tervezett időtartam: havi 6 óra 

 Dokumentálás: Rendezvényekért felelős személy 

Feladat: jelenléti ívek, fotók, beszámolók, feljegyzések elkészítése, sajtó 

meghívása 

A tevékenység megvalósítására tervezett időtartam: havi 4 óra 

  Jó gyakorlat eladásához kapcsolódó szerződések, árajánlatok elkészítése:         

intézményvezető-helyettes 

A tevékenység megvalósítására tervezett időtartam: havi 4 óra 

 Minőségbiztosítás: folyamatgazdák 

Feladat: visszacsatoláshoz szükséges kérdőívek elkészítése és kiértékelése, 

félévente beszámoló a tantestület felé 

A tevékenység megvalósítására tervezett időtartam: havi 2 óra 

 Utánkövetés: kijelölt mentor 

Feladat: az átadott jó gyakorlat adaptációját segítő munka, mely igény szerint 

helyszíni tanácsadás vagy e-mail-es kapcsolattartás. 

A tevékenység megvalósítására tervezett időtartam: havi 6 óra 

Technikai felelős és feladatai 

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó technikai háttér biztosításáért a számítástechnika 

szakos pedagógusok felelnek. 

 „Jó gyakorlat” gazdák és feladatai 

Intézményünkben két minta értékű jó gyakorlat kidolgozására került sor: 

 Tanulói laptop program (magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv)  

 Projektpedagógiai az integrációs gyakorlatban 

Minden jó gyakorlat működtetéséért egy 5 tagú munkacsoport felel, melynek 

tagjai a programot kidolgozók illetve azok a pedagógusok, akik jól elsajátították 

és a hatékonyan működtetik az adott programot. 



 

 

Feladataik: 

 Jó gyakorlat tanórai keretek közötti bemutatása – hospitáció 

 Előadások megtartása az adott témához kapcsolódóan 

 Interaktív foglalkozások vezetése 

 Szakmai műhelyek koordinálása 

 Jó gyakorlat továbbfejlesztése 

 Mentorálás, utánkövetés 

 Naprakész tájékoztatás 

Hálózatokkal való kapcsolattartás felelőse és feladatai 

A következő hálózatokkal épít ki kapcsolatokat az intézmény: 

 Referencia-intézmények: 

Kapcsolattartó: szakmai team vezetője 

Feladatok: szakmai műhelyek szervezése, konferenciákon való 

megjelenés, on-line kapcsolattartás 

 Regionális koordinációs irodák: 

Kapcsolattartó: intézményvezető 

Feladatok: konferenciákon való megjelenés, on-line kapcsolattartás 

 Szakmai szolgáltatók hálózata 

Kapcsolattartó: intézményvezető 

Feladatok: továbbképzések, szakmai programok nyomon követése, 

lehetőség szerint szolgáltatások igénybevétele, szakmai programok 

lebonyolításában együttműködés kialakítása. 

 Tehetségpontok hálózata 

Kapcsolattartó: tehetséggondozásért felelős vezető 

Feladatok: tehetségsegítő jó gyakorlatok adaptálása, figyeli a 

tehetséggondozáshoz kapcsolódó továbbképzéseket; tehetséggondozó 

program kidolgozása, együttműködés más tehetségpontokkal. 

 Ökoiskolák hálózata 

Kapcsolattartó: EVP munkaközösség-vezető 

Feladatok: az ÖKO iskolai pályázat teljesülésének nyomon követése, 

az ÖKO iskola hálózat által szervezett akciókon való részvétel, 

konferenciákon, regionális szakmai műhelyekben való részvétel 

 Járási tankerületek 

Kapcsolattartó: intézményvezető 



 

 

Feladat: együttműködés a járási tankerület vezetésével, a járásban lévő 

intézményekkel, járási szintű szakmai programok szervezése, más 

intézmények által szervezett programokon való részvétel.  

A referencia- intézményi szervezet működésének szabályozása 

Alapító okirat 

Az intézmény alapító okirata kiegészítő tevékenységekként az alábbiakat tartalmazza: 

 Pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása (TEÁOR: 85.60, oktatást kiegészítő 

tevékenység, államháztartási szakfeladat száma, elnevezése: 856020, Pedagógiai 

szakmai szolgáltatások); 

 A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 

 Szakmai konferenciák, tréningek, továbbképzések szervezése (TEÁOR: 85.59, m.n.s. 

egyéb oktatás, államháztartási szakfeladat száma, elnevezése: 855935, szakmai 

továbbképzések);  

 oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása (TEÁOR: 85.60, oktatást 

kiegészítő tevékenység, 856000 oktatást kiegészítő tevékenységek komplex 

támogatása); 

 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (TEÁOR: 85.60, oktatást kiegészítő 

tevékenység, 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység). 

Fenntartói támogatás 

A TÁMOP 3.1.7-es pályázati konstrukció melléklete a fenntartói támogató nyilatkozat, mely 

egyben a projekt fenntartási időszakában is garantálja a további működtetést. 

PR tevékenység szabályozása 

PR tevékenységet koordináló felelős tevékenységi köre 

 Sajtótájékoztató 

 Sajtóközlemények 

 Konferenciákon való megjelenés, szervezés 

 Tájékoztatás a helyi médiában 

 Intézményi portfólió 

 Honlap működtetése 

 Online levelezési rendszer működtetése 

 DM levél készítése, reklámozása 

Kommunikációs felületek meghatározása 

Intézmény honlapja: kisterseg@klauzalgabor.hodtav.hu 

mailto:kisterseg@klauzalgabor.hodtav.hu


 

 

Szolgáltatói kosár: http://kosar.educatio.hu  

A kommunikációs tevékenységek ütemezése 

 

A kommunikációs tevékenységek ütemezését, formáit, részletes szabályait a kommunikációs 

terv tartalmazza. 

A kommunikációs tevékenységek forrása 

 

A jó gyakorlatok bevételéből származó jövedelem nyújt fedezetet a kommunikációs 

tevékenységre. 

A referencia- intézményi tevékenység pénzügyi forgalmának tervezése 

Fenntartói együttműködés releváns részei 

 

A fenntartó hozzájárul ahhoz, hogy a referenciaintézményi feladatok ellátásából származó 

bevételt az iskola fejlesztésére és a humánerőforrás kifizetésére fordítsuk.  

 

Bevételek 

 

Jó gyakorlatok eladásából származó bevételek: knowhow, mentorálás, hospitálás, 

műhelyfoglalkozások tartása. 

A bevételek alapját a Szolgáltatói kosárban rögzített árak adják.  

A rögzített áraktól való eltérést meghatározza az adott partnerrel történő megegyezés, melyek  

a megkötendő szerződésekben kerülnek rögzítésre. 

 

Jó gyakorlat címe Know how  díj Szakmai napon 

való részvétel 

Mentorálás díja 

Tanulói laptop program a 

gyakorlatban 

200.000 Ft. 

 

10.000 Ft/fő 10.000 

Ft/fő+utiköltség 

Projektpedagógia 

alkalmazása az 

integrációs gyakorlatban 

90.000 Ft 10.000 Ft/fő 10.000 

Ft/fő+utiköltség 

 

 

Kiadások 

 

Megnevezés Összeg Megoszlás 

http://kosar.educatio.hu/


 

 

Bevétel:   

 Folyamatos működésből  0% 

 Jó gyakorlat értékesítés  100 % 

 Innovációs tevékenységből  0% 

Források összesen  100,00% 

Kiadás:   

 Folyamatos működésből  0% 

 Jó gyakorlat értékesítés  100 % 

 Innovációs tevékenységből  0% 

Felhasználások összesen  100,00% 

 

A referencia-intézményi működés minőségbiztosítása 

 

A referencia intézményi működés minőségbiztosítását a 3. sz. melléklet rögzíti. 



 

 

A referencia intézményi szolgáltatások infrastrukturális 

feltételei 

Tárgyalótér kialakítása 

Hospitálás céljára alkalmas helyiségek bemutatása: 7 tanterem van felszerelve projektorral, 

interaktív táblával és tanulói laptoppal, melyek mindegyike méreténél fogva (60-80 m
2
) 

egyenként alkalmas 10-12 látogató egyidejű fogadására.  

Műhelyfoglalkozások megtartására kijelölt helyiség bemutatása: A pedagógiai munka 

valamint a jó gyakorlatok bemutatására egy 75 m
2 

alapterületű tanterem áll rendelkezésre, 

mely alkalmas műhelyfoglalkozás megtartására is 15-20 fő egyidejű részvételével. A tanterem 

multimédiás eszközökkel felszerelt, berendezése megfelel a kooperatív technikák 

alkalmazására. 

Továbbá rendelkezésre áll egy 15 m
2
 alapterületű tárgyaló, amely kiscsoportos 

megbeszélések, tárgyalások helyszíne lehet. Mindkét helyiség az intézmény fő épületében 

található. 

A referencia-intézményi szolgáltatás eszközrendszerének bemutatása 
 

Műhelyfoglalkozások, hospitációk megtartásához szükséges eszközök listája: 

 Projektor  

 Interaktív tábla 

 Laptopok internet hozzáféréssel 

 Multimédiás számítógépek 

 dokumentációs adatbázishoz szükséges szoftverek 

 Nyomtató 

 Fénymásoló 

Szervezési feladatok ellátásához szükséges eszközök: 

 Fénymásoló 

 Nyomtató 

 Multimédiás számítógép a szükséges szoftverekkel 

 Digitális fényképezőgép 

 Digitális kamera 

 Közvetlen telefon elérhetőség a referencia-intézményi működésért felelős 

személyhez  

 Önálló email-fiók 



 

 

Kommunikációs szolgáltatások bemutatása 

Helyszínen megvalósított tájékoztatása 

 Előadás 

 Szakmai tanácsadás 

 Bemutató óra 

 Mentorálás 

Kiadványok 

 Referencia intézményi portfólió 

 Jó gyakorlatokat bemutató CD vagy DVD 

 Educatio Kht. által működtetett Szolgáltatói kosár 

 Kiadvány  

 Szóróanyagok 

On-line szolgáltatások bemutatása 

 Önálló levelező rendszer 

 Honlap működtetése 

Catering lehetőségek bemutatása 

Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás büféasztal szolgáltatás formájában 

Igény szerint rendezvényekhez kapcsolódóan éttermi szolgáltatás lehetősége az intézmény 

ebédlőjében. 

  



 

 

 
 

Referenciai- intézmény szolgáltatások 

működtetésének minőségbiztosítása 

 

HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda 
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A minőségbiztosítás célja  

A referencia intézményi működés minőségbiztosításának nyomon kövesse és értékelje a 

referencia-intézmény szolgáltató, önfejlesztő tevékenységét elsősorban az alább felsorolt 

területeken:  

 A PR és reklám tevékenység  

 A szolgáltatás megszervezése 

 A látogatók fogadása: az intézmény és a referenciaterület bemutatása 

 A „jó gyakorlat” bemutatása 

 A hospitálás megszervezése 

 Az adaptációs folyamat megvalósítása 

 A fejlesztő műhelyek munkája 

 A hálózati tevékenység 

A minőségbiztosítás átfogó célja a szolgáltatói szerepkör szempontjából megfogalmazott 

közelebbi és távoli céloknak megfelelő működés vizsgálata. A céloknak megfelelő működés 

megállapítása megerősíti az intézményt, illetve az eltérések definiálása segít a korrekciós 

javaslatok megfogalmazásában.  

A minőségbiztosítás további célja, hogy rendszeres, pontos, releváns információkat adjon a 

referencia-intézményi szolgáltatás eredményeiről, és az eredmények alapján meghatározza 

azokat a további feladatokat, amelyek a szolgáltatás színvonalának növelését célozzák. A 

mérések során nyert adatok és eredmények az értékelési feladatok alapjául szolgálnak. 

Cél még a referencia-intézményben folyó szolgáltatói tevékenység fejlesztési szükségleteinek 

pontos meghatározás, és a referencia-intézményi szerephez kapcsolódó intézményi innováció 

beépülésének megállapítása. 

 



 

 

A szolgáltatások folyamatba ágyazott ellenőrzési és önértékelési, panaszkezelési rendje: 

A szolgáltatást igénybevevők által kitöltött elégedettséget mérő kérdőív alapján történik. 

Ellenőrzési rend:  

A belső ellenőrzés ténymegállapító és értékelő tevékenység, amely magában foglalja: 

- a tényleges állapot és a szükséges állapot összehasonlítását, 

- a különbségek észlelését, tudatosítását, rögzítését, 

- a tapasztalatok értékelését, a helyzet, folyamat megítélését, 

- a következtetések levonását, a döntések előkészítését, a jobbító intézkedések 

megfogalmazását. 

A belső ellenőrzés során a követelményekhez való viszonyítással történik a tényleges állapot 

feltárása. Ezt követi az eltérések értékeléssel való megítélése. 

A referencia intézményi működés ellenőrzése  

 átfogó jellegű, az adott terület egészére irányul, komplex módon értékeli a 

feladatok végrehajtását, 

 egyidejű, a tartalmi munka végzésével egyidejűleg történik, 

 folyamatos, illetve időszaki, időben állandó vagy napi, heti rendszerességgel, 

illetve végrehajtási hatásidőhöz kötődő, 

 teljes körű, a terület valamennyi részére kiterjed. 

Önértékelési rend 

Az önértékelést első alkalommal a referencia intézménnyé válást követő első tanév végén 

végezzük, majd ezt követően minden tanév végén. 

Az értékelés elsősorban az alább felsorolt területekre terjed ki: 

 A PR és reklám tevékenység  

 A szolgáltatás megszervezése 

 A látogatók fogadása: az intézmény és a referenciaterület bemutatása 

 A „jó gyakorlat” bemutatása, tartalma 

 A hospitálás megszervezése 

 Az adaptációs folyamat megvalósítása 

 A fejlesztő műhelyek munkája 

 A hálózati tevékenység 



 

 

Az elemzések elkészítéséhez felhasználjuk mindazokat az adatokat, információkat, 

amelyeket a partneri igény- és elégedettség mérés során összegyűjtöttünk, illetve amely 

bármely más módon az intézményben rendelkezésünkre áll. 

Az önértékelés ütemterve 

Feladat Módszer Felelős Határidő 

Az önértékelő csoport 

létrehozása 

(kiválasztása, 

megbízása) 

Referencia intézményi 

tevékenységet irányító és ellátó 

team tagjaiból és önként 

jelentkező kollégákból alakul 

meg. 

Projektvezető április eleje 

Az önértékelés 

lebonyolításának 

megtervezése; 

felelősök és határidők 

megállapítása 

Az önértékelő csoport áttekinti az 

elvégzendő feladatokat, 

megállapítja a határidőket, 

megbízza a felelősöket 

Önértékelő 

csoport vezetője 

április 

közepe 

A segédanyagok 

előkészítése, a 

szükséges 

kiegészítések 

meghatározása 

Információs lapok, kérdőívek 

átnézése, sokszorosítása 

Önértékelő 

csoport vezetője 

április 

közepe 

Az egyéni kérdőívek 

kitöltése és 

összegyűjtése. 

Az egyéni kérdőívek 

összesítése. 

A belső intézményi kérdőív 

önálló kitöltése, összegyűjtése, az 

eredmények összesítése. 

Az összesített vélemény 

összevetése a tényadatokkal és 

konszenzusos döntés után az 

eredmény rögzítése. 

Önértékelő 

csoport vezetője 

május eleje 

A tanév során kitöltött 

elégedettség mérő 

kérdőívek kiértékelése. 

A felvett adatok statisztikai 

elemzése, az önértékelés és az 

elégedettségmérés 

összehasonlítása, a feladatok 

megfogalmazása. 

Önértékelő 

csoport vezetője 
május eleje 

A szöveges értékelés 

elkészítése 

Az önértékelő csoport elkészíti a 

szöveges értékelést 

Önértékelő 

csoport vezetője 
május közepe 

Az értékelés 

ellenőrzése 

A munkacsoport ellenőrzi, hogy 

az értékelés tartalmazza-e az 

intézmény erősségeit, 

fejlesztendő területeit. 

Projektvezető május vége 

Korrekció (ha 

szükséges) 

A munkacsoport megvizsgálja 

(kiegészíti, javítja) a kifogásolt 

területeket. 

Önértékelő 

csoport vezetője 
június eleje 

Az önértékelés 

elfogadtatása a 

Tanévzáró értekezleten a 

projektvezető ismerteti a 

tantestülettel a szöveges 

Projektvezető június vége 



 

 

Feladat Módszer Felelős Határidő 

tantestülettel értékelést, majd szavazás az 

elfogadásról 

Korrekció (ha nem 

fogadja el a tantestület) 

Elutasítás esetén a munkacsoport 

felülvizsgálja (kiegészíti, javítja) 

az értékelést.  

Önértékelő 

csoport vezetője 
Június vége 

Az önértékelés 

eljárásrendjének 

véglegesítése a 

tapasztalatok alapján 

Véglegesítjük az irányított 

önértékelés eljárásrendjét. 

Önértékelő 

csoport vezetője 
június vége 

Fejlesztés indítása 
Célok meghatározása, intézkedési 

terv készítése. 

Önértékelő 

csoport vezetője 

augusztus 

vége 

Az önértékeléshez szükséges erőforrások: 

- humán : önértékelő csoport 

- eszköz: számítógép, fénymásoló, irodaszer 

  



 

 

Panaszkezelési rend: 

2.3.1. Alapelvek 

A Klauzál Gábor Általános Iskola az intézmény általános panaszkezelési rendjét alkalmazza a 

referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, 

hatékony kezelése és kivizsgálása érdekében is. 

Panasznak tekintünk a referenciaintézményi feladatokkal kapcsolatos minden olyan 

észrevételt, amely 

 jogsértést vélelmez, problémát vet fel, vitát vált ki; 

 a mindennapi pedagógiai munka és / vagy az iskolai vezetői gyakorlat 

részeként nem oldható meg, illetve fel. 

Az eljárásrend célja, hogy partnereink elégedettsége és igényeinek magasabb szintű 

kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok kezelésének, 

kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje, az intézményi minőségirányítási 

folyamatokkal együtt szerves részévé váljon a referencia-intézményi tevékenységünknek is.  

Referencia-intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye partnereink felvetéseinek gyors 

kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. A beérkezett észrevételeket elemezzük, és ennek 

eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a 

panaszosokat megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos szabályok szerint kezeljük. 

Szükséges, hogy az eljárás gyors, tisztességes és érdemi legyen, melynek során fel kell tárni a 

panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb orvosolni kell. 

2.3.2 A panaszkezelés menete 

2.3.2.1 A panasz bejelentése 

A bejelentés módja  

Szóbeli panasz személyesen Hétfőtől péntekig, 

8.00-16.00 között az 

igazgatónál, 

helyettesénél vagy 

bármely pedagógusnál 

6800 Hmvhely,  

Klauzál u. 63. 

telefonon Hétfőtől péntekig, 

8.00-16.00 között az 

igazgatónál, 

helyettesénél vagy 

06 62 222-316 

 



 

 

bármely pedagógusnál 

Írásbeli panasz személyesen vagy 

más 

által átadott irat 

útján 

Hétfőtől péntekig, 

8.00-16.00 között az 

igazgatónál, 

helyettesénél vagy 

bármely pedagógusnál 

6800 Hmvhely,  

Klauzál u. 63. 

postai úton bármikor 6800 Hmvhely,  

Klauzál u. 63. 

elektronikus 

levélben 

bármikor kisterseg@klauzalgabor. 

hodtav.hu 

 

A szóban érkező bejelentésről minden esetben feljegyzést kell készíteni, melyet keltezéssel és 

aláírással szükséges ellátni, majd amennyiben nem az intézmény igazgatójához érkezett, 

számára eljuttatni. 

2.3.3 A panasz kivizsgálása és megválaszolása 

A szóbeli panaszt az intézmény vezetője vagy megbízottja legfeljebb 5 munkanapon belül 

megvizsgálja és ezt követően a lehető legrövidebb időn belül orvosolja. Ha a partner a panasz 

kezelésével nem ért egyet, az iskola a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati 

példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a partnernek átadja, telefonon közölt 

szóbeli panasz esetén megküldi. A közös egyeztetések, megállapodások lefolytatásáért az 

intézmény vezetője vagy megbízottja felelős 

Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgálja az igazgató vagy megbízottja és a 

panasszal kapcsolatos álláspontot, az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a 

panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi a partner részére. Igény esetén a 

kivizsgálás eredményéről telefonon vagy e-mailben is értesítést küld. 

A panasz elutasítása esetén az iskola a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával 

milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

A panaszkezelési folyamat végén monitoring (elemző) tevékenységet folytatunk, amelynek 

során többek között vizsgáljuk: 

 a panaszok számát 

 a panaszok átfutási idejét 



 

 

 a referencia-intézményi szolgáltatásokhoz/jó gyakorlatok átadás-átvételéhez 

kapcsolódó reklamációkat 

 a partnerek panaszkezeléssel kapcsolatos elégedettségét 

 egyes konkrét panaszügy vonatkozásában a partner elégedettségét. 

2.3.4 A panasznyilvántartás 

A partnerek panaszairól és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást 

vezetünk, amely az alábbi adatokat tartalmazza: 

 a panaszos (intézmény/személy) adatait 

 a panasz leírását, tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését 

 a panasz benyújtásának időpontját és módját 

 a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indoklását 

 a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) 

megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának 

határidejét 

 a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt 

 a panaszban megjelölt igényről való döntést 

 a panasz megválaszolásának időpontját és módját 

 a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl. 

panasz oka, gyakorisága) 

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült 

jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig archiváljuk, ezt követően 

az adathordozókat (okiratokat) selejtezzük. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített 

személyes adatok kizárólag a panasz regisztrálásának és elbírálásának célját szolgálják. 

 



 

 

A szolgáltatást igénybevevők részére kidolgozott elégedettségmérés, az ehhez kapcsolódó 

értékelés 

Partnereink elégedettségéről informális és formális úton nyerünk információt. Az informális 

információszerzés alapja a közös tevékenységek során kialakuló aktív, személyes kapcsolat. 

A „jó gyakorlatok” átvétele és a mentorálás során az „itt és most” visszacsatolásával történik. 

Ezeket az eljárásokat külön feljegyzésekkel nem dokumentáljuk, hanem a kapott 

információkat a „jó gyakorlat” gazdák és a mentorok építik be a tevékenység tartalmi 

folyamatába. Objektív módon elégedettségi kérdőív alkalmazásával gyűjtünk információkat. 

Kitöltésére a „jó gyakorlat” átvétele után, illetve a mentorálási folyamat végén kerül sor. Az 

elégedettségi kérdőív számszerű adatait átlagoljuk és statisztikailag elemezzük. 

  



 

 

ELÉGEDETTSÉGMÉRŐ KÉRDŐÍV 

A jó gyakorlat címe: 

Tulajdonos: HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda 

Iskola címe: 6800 Hódmezővásárhely Klauzál u. 63. 

Email cím: kisterseg@klauzalgabor.hodtav.hu 

Telefon: 06 62 222-316    fax: 06 62 222-316 

A jó gyakorlat készítője: 

Kapcsolattartó: 

 

Kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével járuljon hozzá jó gyakorlatunk átadás-átvételi 

folyamatának sikeres biztosításához! (A pontozások esetében az 1 jelenti a nem megfelelőt, az 

5 jelenti a kiváló szintet) 

Összességében mennyire elégedett intézményi jó gyakorlatunk átadásával?         1 2 3 4 5 

Az érdeklődés, információgyűjtés, kapcsolatfelvétel fázisában 

Milyen volt az iskolánk, és ezen belül a kontaktszemély elérhetősége?            1 2 3 4 5 

Mennyire érvényesültek az Önök igényei az egyeztetés során?                         1 2 3 4 5 

Milyen javaslatai, észrevételei vannak jó gyakorlatunk megismerhetőségével 

kapcsolatban?   

             

             

                                                                                                                                           

A helyszíni látogatás tapasztalatai alapján mennyire elégedett: 

 a jó gyakorlat bemutatásának helyszínével, tárgyi-technikai feltételeivel         1 2 3 4 5 

 a házigazda előzékenységével                                                                            1 2 3 4 5 

 a bemutatott előzetes dokumentumok, anyagok mennyiségével                        1 2 3 4 5 

 a portfólió minőségével                                                                                      1 2 3 4 5 

 a tájékoztatás korrektségével                                                                              1 2 3 4 5 

 helyszíni tapasztalatszerzés módjaival (bemutató óra, helyszíni szemle stb.)    1 2 3 4 5 

 Ezzel kapcsolatos észrevétel, javaslat: 

             

             

                                                                                                                                                   



 

 

A jó gyakorlat adaptációjával kapcsolatban 

 Mennyire segítheti a jó gyakorlat az intézményének pedagógiai fejlődését?     1 2 3 4 5 

 Elegendő és az Önök igényeinek megfelelő segítséget kapott a 

hospitálásokon/műhelyfoglalkozásokon?                                                           1 2 3 4 5 

 Ezzel kapcsolatos észrevétel, javaslat: 

            

             

                                                                                                                                                      

A jó gyakorlat átadás - átvétele során mennyire elégedett 

 a megrendelés és a felhasználói szerződés részleteinek egyeztetésével            1 2 3 4 5 

 a szerződéskötés gördülékenységével                                                                1 2 3 4 5 

 jó gyakorlat dokumentumainak átadásával                                                        1 2 3 4 5 

 a számlázással                                                                                                    1 2 3 4 5 

 Ezzel kapcsolatos észrevétel, javaslat: 

            

             

                                                                                                                                                           

 

 

Köszönjük! 

  



 

 

Elégedettségmérő kérdőív tanárjelöltek tanítási gyakorlatához 
Kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével járuljon hozzá mentorálási tevékenységünk fejlesztéséhez!  

Kérjük, értékelje az intézményünkben töltött időt az egyes szempontok mellett található 

valamely számjegy megjelölésével, az alábbi elégedettségi szempontok figyelembe vételével: 

5 = teljes mértékben elégedett vagyok vele 

4 = elégedett vagyok vele 

3 = nincs különösebb véleményem 

2 = elégedetlen vagyok vele 

1 = teljes mértékben elégedetlen vagyok vele 

Mentor tanár neve: 

A tanítási gyakorlat ideje: 

1. Milyen volt az iskola és a mentor tanár elérhetősége? 1 2 3 4 5 

2. Mennyire érvényesültek az Ön igényei a tervezés során? 1 2 3 4 5 

3. Mennyire sikerült megismerni a helyi sajátosságokat? 1 2 3 4 5 

5. Mennyire elégedett a mentor segítőkészségével? 1 2 3 4 5 

6. Mennyire tudott együttműködni a tantestület többi tagjával? 1 2 3 4 5 

7. Mennyire elégedett a köznevelés és az iskolai dokumentumok  

     megismerhetőségével? 1 2 3 4 5 

8. Mennyire elégedett a szakmai anyagok rendelkezésre bocsátásával? 1 2 3 4 5 

9. Mi a véleménye a hospitálási lehetőségekről? 1 2 3 4 5 

10. Mennyire vehetett részt a tanórán kívüli tevékenységekben  

     (szülői értekezlet, nevelési értekezlet, osztályfőnöki óra stb.)? 1 2 3 4 5 

11. A fentiekkel kapcsolatos észrevétel, javaslat:     

    ___ 

12. Mennyire érvényesültek egyéni elképzelései a gyakorló  

       tanítása során?  1 2 3 4 5 

13. Mennyire volt lehetősége a szakmai önreflexióra? 1 2 3 4 5 

14. Mennyire elégedett a tanítási gyakorlatának értékelésével? 1 2 3 4 5 

15. A fentiekkel kapcsolatos észrevétel, javaslat 

     

      

16. Összességében milyennek ítéli  

      az intézményben töltött tanítási gyakorlatát? 1 2 3 4 5 



 

 

Válaszát köszönjük! 
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Az intézmény referencia- intézményi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

küldetésnyilatkozata 

Lehet, hogy elfelejtik, hogy mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan 

érezték magukat szavaidtól 

(Carl William Buehner) 

Minden gyermek, akit hozzánk iratnak be a mi gyerekünk. Felelősséggel tartozunk értük, 

hogy milyen felnőtté válnak. Esélyt kell adnunk számukra, hogy családi háttértől, szociális 

viszonyoktól függetlenül felhőtlen gyermekkoruk legyen, szeretettel forduljanak egymás felé, 

megtanulják és már kisgyermekkortól gyakorolják a toleranciát.  

 

Intézményünk innovatív és szakmailag jól felkészült munkatársai – pedagógusai és 

pedagógiai munkát segítő alkalmazottai – a hagyományos, az alternatív, reformpedagógiai 

módszerek befogadásával és a tapasztalatok átadásával segítséget nyújtanak a térség oktatási-

nevelési intézményeinek a kompetencia alapú oktatás valamint az inkluzív nevelés terén.   

 

Ennek megvalósítása érdekében megteremtjük a referencia intézményi működéshez szükséges 

szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételeket. Elméleti és gyakorlati téren 

is felkészülten fogadjuk a hozzánk látogatókat. A szolgáltatással vállaljuk a későbbi 

továbbképzéseken való részvételt, a mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait. Ezzel a 

szakmai kompetencia növelését, valamint a kooperáció és hatékonyság növelését igyekszünk 

megvalósítani. 

 

Több referenciaterületen szeretnénk adaptálható mintát nyújtani, más intézmények szakmai 

tevékenységét segíteni. 

 

Szervezeti struktúránkra jellemző a team-munka, a pedagógusok közötti célorientált, hatékony 

együttműködés. 

A kommunikáció hálózati formáját kiépítjük a horizontális és vertikális rendszernek 

megfelelően. Megszereztük a publikáláshoz, átadáshoz szükséges képességeket. 

 

A tárgyi feltételek biztosításával szeretnénk problémamentes szolgáltatást nyújtani. 



 

 

A referenciai- intézményi szolgáltatás bemutatása 

Az intézmény általános bemutatása 

A Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi 

Társulás fenntartása alatt 2007. augusztus 1. óta látja el feladatait az alapító okiratában 

foglaltak alapján. Az alaptevékenységek között az óvodai nevelés és a 8 évfolyamos általános 

iskolai nevelés mellett a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók, 

valamint az ép intellektusú, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 

tartósan és súlyosan akadályozott diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók integrált 

nevelése szerepel. Emellett képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.  

Pedagógiai programunk legfontosabb alapelvei: 

 Bizalom 

 Tolerancia 

 Empátia 

 Következetesség, tudatosság 

 Kooperáció 

 Gyermekközpontúság 

Mindezek meghatározzák az intézmény légkörét, a családokkal való kapcsolatépítést.  

 

Legfontosabb feladataink: 

- az ismeretek – készségek és attitűdök kölcsönhatására épülő személyiségfejlesztést, 

- a NAT valamennyi műveltségi területének elmélyítését 

- az emberi erőforrás elsődlegessége mellett az általános társadalmi modernizációhoz 

való alkalmazkodás kialakítását. 

 

Iskolánk 2004 óta folyamatosan részt vesz az Európai Unió által támogatott innovációs 

tevékenységekben, melyek két alappillérre helyezték pedagógiai munkánkat:  

 a kompetencia alapú oktatás 

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű valamint az SNI gyermekek inkluzív 

nevelése. 

Fejlesztéseinknek köszönhetően 2009-től bázisintézményként működünk, mely a Szegedi 

Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével való együttműködésre épül. Ennek 

keretében főiskolai hallgatók hospitálását, összefüggő gyakorlatát szervezzük meg.  

A referenciaintézményi feladatok ellátásának alapja az oktató-nevelő feladatok ellátása során 

meghatározott fejlesztési célok: 

 az egész életen át tartó tanulás megalapozása;  

 az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése; 

 az oktatás minőségének fejlesztése; 

 a pedagógus szakma fejlődésének támogatása;  

 az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése;  



 

 

 az oktatás tárgyi feltételeinek javítása;  

 a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása. 

Referencia-terület specifikumainak bemutatása 

1. Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó 

intézmény, referenciahely 

A HEFOP 3.1.3 és a TÁMOP 3.1.4-es pályázati programoknak köszönhetően iskolánk 

valamennyi területen bevezette a kompetencia alapú oktatást.  

Alkalmazási területeink: 

  szövegértés-szövegalkotás 

  matematikai-logika 

  szociális és életviteli kompetenciák 

  IKT 

  Életpálya-építés 

  Idegen nyelvi kompetenciák 

Pedagógiai programunk átalakítása során elsősorban arra törekedtünk, hogy az újszerű 

reformmódszertan bevezetésével a tanítási órákon egyszerre tudjuk biztosítani a 

felzárkóztatásra szoruló gyermekek illetve az önálló munkavégzésre már képes tehetséges 

gyermekek ellátását. Újításaink a XXI. századi társadalmi és gazdasági elvárásokhoz 

igazodik, segítséget nyújt az egyén számára a sikeres továbbtanulásban és a munkaerő-

piaci helytállásban.  

 

2. Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában 

mintaadó intézmény, referenciahely 

Hódmezővásárhely oktatási rendszerének alapja a városi szintű egységes integrált 

környezet kialakítása. A program keretében iskolánk is kialakította integrációs 

programjának egyéni arculatát, mely elsősorban a kompetencia alapú oktatás és az IPR 

kapcsolódási pontjaira épül. Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk az egyéni utakra, 

segítsük a felzárkóztatást, felfedezzük a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekeket.  

 Az integrált nevelés egyik kulcsfontosságú eleme a befogadó környezet megteremtése, a 

támogató, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó pedagógus attitűd kialakítása. Ennek 

megfelelően alakítottuk ki az intézmény pedagógiai eszközrendszerét, melyre a 

sokszínűség, a változatosság jellemző. A tananyagközpontú módszertannal szemben a 

gyermekek egyéni szükségleteit, életkori sajátosságait vesszük figyelembe. Differenciált 

oktatással, egyéni fejlesztésekkel biztosítjuk a személyre szabott utak mentén történő 

előrehaladást, melyet megalapoz és támogat az évfolyamokra kidolgozott egységes mérési 

rendszer, valamint a személyre szabott értékelés. Oktatásszervezési eljárásainkat az 

integrált neveléshez igazítjuk, osztályaink a törvényi előírásoknak megfelelően heterogén 

összetételűek, csoportalakításaink során figyelembe vesszük a halmozottan hátrányos 

helyzetű és az SNI tanulók megfelelő arányát. IPR programunkat a szociális kompetenciák 



 

 

fejlesztésére építjük. Az egyéni fejlesztések mellett különös figyelmet fordítunk a 

mentorálásra, mely megalapozza a tanulási sikerességet. Programunk egyik specifikuma a 

Motivációs Egyesület mentorhallgatói programja. 

3. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció 

területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő 

A referenciaintézményi felkészülés érintette a főiskolai hallgatók mentorálására való 

felkészülést, mely közvetve segíti a bázisintézményi szerep működését. A TÁMOP 3.3.3-

as pályázat keretében 2 fő pedagógus elvégezte a SZTE gyakorlatvezető mentor tanári 

képzést és végzettséget szerzett. A TÁMOP 3.1.7-es referencia intézményi pályázat 

keretében pedig a képzések során 60 órás képzésben részesült mentor-tanári 

felkészítésben 2 fő pedagógus.  

A bázisintézményi feladat előzménye a Hallgatói Mentorprogram, mely keretében a 

Szegedi Tudományegyetem önkéntes pedagógusjelöltjei segítik a hátrányos helyzetű 

tanulók szociális és tanulmányi integrációját az adott intézmények pedagógusainak 

irányításával. A tanév során a pedagógus jelöltjeik heti 6-8 órát töltenek az iskolában. 

Feladataik közé a következő tevékenységek tartoztak: rendszeres találkozás a mentorált 

tanulókkal, helyzetük nyomon követése; korrepetálás; kapcsolattartás a mentorált tanulók 

szüleivel; a többségi tanulókkal közös programok szervezése; közös gondolkodás a 

tanulókkal, tanárokkal a felmerülő iskolai problémák megoldása érdekében; a 

programmal kapcsolatos adatgyűjtés, adminisztráció. 

Az egyetem és az iskola közötti kooperáció keretében számos olyan innovatív 

megoldást alkalmaznak a pedagógusok a pedagógusjelöltek bevonásával (pl. kéttanítós 

modell), mely a tapasztalatok alapján jelentősen mértékben hozzájárulhat a 

pedagógusjelöltek megfelelő gyakorlati felkészítéséhez.  

A TÁMOP 3.3.3-as pályázat keretében bevezetett főiskolai hallgatók számára 

megszervezett összefüggő (egyéni) szakmai gyakorlat féléves gyakorlat, mely 

gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember (gyakorlatvezető oktató) 

folyamatos irányítása mellett közoktatási intézményben végzett, összefüggő, a képzés 

utolsó félévében folyó egyéni gyakorlat. A gyakorlat ideje 10 hét, a gyakorlat magában 

foglalja a hospitálást, a tanári kompetenciák fejlesztési terve alapján megtervezett, 

szakképzettségenként heti 3-5 óra (maximum heti 10 óra) tanítást/foglalkozást, a tanítási 

órán kívüli iskolai feladatok ellátását, az adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű 

dokumentálását. 

 

4. Az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, 

referenciahely 

Pedagógiai innovációink egyik kiemelt stratégiai pontja az IKT alapú oktatás bevezetése. 

Oktató-nevelő munkánk során az info-kommunikációs eszközök alkalmazása elsősorban 

a motivációt, az online elérhetőségek hasznos, ismeretszerző és képességfejlesztő 

felhasználását szolgálja.  



 

 

      Az IKT alapú oktatással támogatjuk a következő tanulásszervezési elemeket: 

                         Csoportmunka 

           Pármunka – tanulópár 

           Egyéni fejlesztés 

           Önálló munka 

           Saját élményű tanulás támogatása 

           Követelmények differenciálása 

Az újszerű módszertan alkalmazásával átalakultak a pedagógus szerepek is, melyekre 

továbbképzéseken készültünk. Ezek eredményeként nőtt a tanárok, tanítók innovációs 

készsége. Így kifejlesztésre került „A tanulói laptop” – jó gyakorlatunk, melynek sikeres 

alkalmazását a TIOP 1.1.1/09-es pályázat támogatott. 

A referencia intézményi működés bemutatása 

Tantestületünk elkötelezett a folyamatos önfejlesztés iránt, ez biztosítéka annak, hogy 

meglévő tudásunkat kiegészítve hasznosan tudjunk tevékenykedni. 

Elméleti és gyakorlati téren is felkészültek vagyunk a szolgáltatások nyújtására. Részt 

vettünk a feladatok ellátásához szükséges továbbképzéseken.   

A hálózati tanulásban aktívan részt veszünk. 

Az iskola pedagógusaival közösen tervszerű nevelőtestületi együttműködés zajlik. 

Rendszeresen szervezünk szakmai műhelyeket, évente kb. 2-3 alkalommal. 

Nevelőtestületi és szakmai munkaközösségünkben rendszeresen dolgozunk fel aktuális 

szakmai tartalmakat. 

Az intézményközi együttműködés megvalósul, hiszen a lehetőségeknek megfelelően 

ellátogatunk más intézmények programjaira. Ehhez biztosítjuk a kollegák helyettesítését. 

A szolgáltatást igénybe vevő intézmények felkutatására és elérésére nagy hangsúlyt 

fektetünk, ez a hálózati együttműködés egyik célja. 

Működési eljárásrendet dolgoztunk ki, mely meghatározza a partnerek fogadásának 

rendjét, a hospitálás lebonyolítását, a személyi, tárgyi erőforrások biztosítását és a 

felelősök nevét. 

A jó gyakorlatok adaptálását a bemutató foglakozásokkal, azok elemzésével, konkrét 

projekttervekkel valósítjuk meg. 

A mentorálási tevékenység kiterjed a helyszíni tanácsadásra, megbeszélésre, a 

dokumentáció bemutatására, a beépítés ellenőrzésére, a műhelymunkára, a fogadó 

intézmény lehetőségeinek megismerésére, a fordított mentorálási lehetőség igény szerinti 

biztosítására. 



 

 

A referencia területhez tartozó "jó gyakorlatok" bemutatása 

 

        Jó gyakorlat címe:     Projektpedagógia alkalmazása az integrációs gyakorlatban 

        Jó gyakorlat gazdája:   Papp Enikő 

         Korosztály:  6-14 év 

        Jó gyakorlat  céljának bemutatása: 

    

Az általunk elkészített projektek célja egy adott történelmi korszak, egy földrajzi egység és 

az ahhoz tartozó népszokások lehető legtöbb oldalról való bemutatása, egy konkrét iskolai 

feladat megvalósítása; egy, a gyerekeket érintő gyakorlati probléma körüljárása. A tartalmi 

megközelítés mellett célunk, hogy a tanulók képesek legyenek a saját érdeklődési körüknek, 

képességeiknek megfelelő feladatválasztásra. Projekttárunk olyan iskolai szintű terveket 

tartalmaz, melyek megvalósítása vegyes csoportokban zajlik. Ezzel azt kívántuk elérni, hogy 

az azonos korosztály különböző osztályai között is alakuljon ki kooperativitás. Így járulunk 

hozzá a tágabb közösség alakításához.  

Célunk a projekt végére az adott témájával kapcsolatos produktum elkészítése, így diákjaink 

saját környezetük alakítójává válnak. A 3 hetes időszak minden munkafázisában, 

tervezésben, szervezésben, megvalósításban, utómunkálatokban a diákok részt vesznek.  

 

Jó gyakorlat megvalósításának alapvető feltételei: 

Jó gyakorlatunk megvalósításának elengedhetetlen feltétele a módszerben jártas, globálisan 

gondolkodni képes, az együttműködésre nyitott nevelőtestület. A foglalkozásokba bevonjuk 

a szülőket, az iskolával kapcsolatban álló külső szakembereket. Biztosítjuk a kinti 

helyszíneket, az ismeretszerzés gyakorlatias forrásait. A megvalósításhoz jó szervezési 

készség, nyitottság elengedhetetlen. Jellemző körülmény az érdeklődést figyelembe vevő 

heterogén összetételű csoportok alakítása.  

A projektek megvalósítási módja függ a rendelkezésre álló dologi feltételektől is, de 

elegendő a tanulók rajz és technika csomagja is. 

A projekt tervezésekor figyelembe kell venni az iskola, település infrastrukturális adottságait 

is. 

Eszközként használjuk: az iskolai könyvtárat, az informatikai eszközöket, a füzetet, a 

tankönyvet felváltja a kooperatív technikák alkalmazásához, a drámapedagógiához 

szükséges eszközök, az otthonról hozott kellékek.  

  Időbeni terjedelem: 3 hét  

 - előkészítés 1 hét, megvalósítás 1 hét, utómunkálatok, értékelés 1 hét. 

 

 A  Jó gyakorlat  által meghatározott innováció 

A projektek témáját nem a tankönyvek tananyagára építjük, hanem a tanulóink 

érdeklődésének, életkori sajátosságainak, egyéniségüknek, adottságaiknak, valamint a 

lakókörnyezet adottságainak megfelelően alakítjuk. A kompetencia alapú oktatásnak 



 

 

megfelelően a globális világkép alakítását tartjuk szem előtt, amit a tantárgyi integráció 

szolgál. 

Eszközei sokszínűek, elsősorban a hétköznapokban használatosak. A projekthetek lehetővé 

teszik a tanulók számára a játékos tanulást, a szervezett keretek között történő 

élményszerzést, egyéni kreativitás kibontakoztatását. A „Jó gyakorlataink” lehetőséget 

biztosítanak az általános iskolák hagyományos oktatási-nevelési gyakorlatán túllépve arra, 

hogy tanulóink kompetensen vegyenek részt életük meghatározó szakaszaiban. Nem a 

megszokott módon jutnak új ismeretekhez, tudáshoz, hanem a gyakorlati élet, a személyes 

tapasztalat útján válnak az élet minden területén tájékozottá, társadalmunk és önmaguk 

számára is hasznossá. Újszerű a csoportok megszervezési módja. 

A „Jó gyakorlatot” átvevő intézmények segítségül elektronikusan megkapják a projektek 

terveit, leírásait, amelyet az intézmények saját arculatukhoz igazítják. 

 

Az újszerűség rövid bemutatása 

Jó gyakorlatunk kiválóan alkalmas valamennyi kompetenciaterület fejlesztésére, hiszen a 

gyerekek képesség- és készségfejlesztését állítják a középpontba az újszerű 

tanulásszervezésben jártassággal rendelkező tantestület közreműködésével. Tapasztalataink 

azt bizonyítják, hogy a személyes, a kognitív és a szociális kompetenciák terén pozitív 

irányú változások figyelhetők meg tanulóinknál (felelősségvállalás, reális és pozitív énkép, 

önismeret, önkontroll, nyitottság, kudarctűrés, érdekérvényesítő képesség, tudatosság, 

problémamegoldás, döntéskészség, vitakészség, kommunikáció, szabálykövetés és tartás, 

alkotókészség, kreativitás, véleményalkotás, tolerancia, szolidaritás, együttműködés, 

önbizalom, konfliktuskezelés fejlődése terén). A témák összetettsége lehetővé teszi a 

különböző képességek, készségek, műveltségi területek együttes alkalmazását. 

A hátránykompenzációs programunkhoz szervesen illeszkedik a projekt, mint módszer. A 

tanulók számára sokkal ideálisabb ismeretszerzési lehetőséget teremthetünk, lehetőség nyílik 

az egyéni képességeket figyelembe vevő tanulásszervezésre. Alkalmat nyújtunk az iskola 

falain kívüli tapasztalatszerzésre.  

Integrációs törekvéseinket nem csak egy-egy tanulócsoporton belül, hanem iskolai szinten is 

meg tudjuk valósítani.  

Pedagógiai munkánkban hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való együttműködésre, a jó 

kapcsolatok ápolására a gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlesztése érdekében. 

Projektjeink megvalósításának egyes szakaszaiba az érdeklődő szülőket is szívesen 

bevonjuk. Számítunk véleményükre és segítségükre is. Ezzel segítjük, hogy a szülők is 

beleláthassanak iskolánk oktató- nevelő munkájába, innovatív tevékenységeinkbe. 

A „jó gyakorlataink” elősegítik az önálló tanulás, ismeretszerzés és a kreatív gondolkodás 

képességének fejlődését.  

Passzív befogadóból alkotó munkát végző, aktív résztvevővé válnak tanulók. A felnőttek és 

a gyerekek között partneri viszony alakul ki az együttes tervezés, a közös a megvalósítás 

során. Az elsajátított ismeretek elmélyülnek, egy-egy témában a tanulók jártassága nagyobb 

lesz. A tanítási órákon könnyen előhívható a projekt során megszerzett tudás. 

A tanulók képessé válnak egy-egy téma önálló vagy kiscsoportos feldolgozására, egy 

munkafolyamat önálló megtervezésére és kivitelezésére.  



 

 

Ez a jó gyakorlat minden gyermek számára sikerélményt ad, alkalmas a befogadó környezet 

kialakítására. A pozitív visszacsatolás miatt a gyermekek motiválttá válnak a további 

ismeretszerzésre, kutató, gyűjtő munkákra. 

 

  Célcsoport bemutatása (korosztály, speciális célcsoport) 

Projekttárunk olyan iskolai szintű terveket tartalmaznak, melyek megvalósítása vegyes 

csoportokban zajlik. Ezzel azt kívántuk elérni, hogy az azonos korosztály különböző 

osztályai között is alakuljon ki a kooperativitás. Így járulunk hozzá a tágabb közösség 

alakításához.  

 

  Jó gyakorlat  és referencia terület kapcsolata 

A hátránykompenzációs programunkhoz szervesen illeszkedik a projekt, mint módszer. A 

tanulók számára sokkal ideálisabb ismeretszerzési lehetőséget teremthetünk a kompetencia 

alapú oktatás során, lehetőség nyílik az egyéni képességeket figyelembe vevő 

tanulásszervezésre. Alkalmat nyújtunk az iskola falain kívüli tapasztalatszerzésre.  

Integrációs törekvéseinket nem csak egy-egy tanulócsoporton belül, hanem iskolai szinten is 

meg tudjuk valósítani. 

 

A  jó gyakorlat  továbbfejlesztésének bemutatása 

A nevelőtestület tagjai különböző módszertani továbbképzéseken vettek részt. A 

továbbképzéseken szerzett ismereteket belső képzések keretében adták át a tantestület 

tagjainak, melyek bemutató órákból, hospitációkból és az azt követő műhelymunkából 

álltak. Az új módszerek (kooperatív technikák, tanulói differenciálás) megismerése után 

ezek tanórai alkalmazása következett és csak ezután került sor az első projektünk 

kidolgozására.  

Az első projekt megvalósítását megelőzte az eljárásrend a dokumentálási rend kidolgozása, 

az ellenőrzés és értékelés módjának meghatározása.  

Jó gyakorlatunk megvalósításának és továbbfejlesztésének elengedhetetlen feltétele a 

módszerben jártas, globálisan gondolkodni képes, az együttműködésre nyitott nevelőtestület. 

A foglalkozásokba bevonjuk a szülőket, az iskolával kapcsolatban álló külső szakembereket. 

Biztosítjuk a kinti helyszíneket, az ismeretszerzés gyakorlatias forrásait. Jó szervezési 

készség, nyitottság elengedhetetlen a megvalósításhoz.  

 

Jó gyakorlathoz tartozó szakmai produktumok 

Minden olyan változás eredménynek, szakmai produktumnak számít, amely a tanulók 

tudásában, képességeiben, attitűdjeiben, magatartásában a projektmunka során, 

eredményeként végbement. Ide tartozhatnak még a kérdőívek; elégedettséget jelző, a 

tanulók, szülők, pedagógusok által kitöltött kérdőívek; beszámolók, projektfüzetek valamint 

a minőség-ellenőrzés eszközrendszere. 

A projekt során született eredmények bemutatása történhet kiállítás, színházi előadás, 

bemutató, sajtótájékoztató formájában. 

Iskolánk tanulóinak eredménye az éves országos kompetencia felmérések során lényeges 



 

 

pozitív változást mutat a szövegértés és a matematikai kompetencia területeken. 

Diákjaink személyes és szociális kompetenciája is jelentősen fejlődött az új tanulási-tanítási 

módszerek alkalmazása segítségével, amelyek gyakorlására nagyon jó lehetőséget 

biztosítanak az általunk bemutatott projektek.  

 

Forgatókönyv 

Munkafázisok 

A nevelőtestület tagjai különböző módszertani továbbképzéseken vettek részt. A 

továbbképzéseken szerzett ismereteket belső képzések keretében adták át a tantestület 

tagjainak, melyek bemutató órákból, hospitációkból és az azt követő műhelymunkából 

álltak. Az új módszerek (kooperatív technikák, tanulói differenciálás) megismerése után 

ezek tanórai alkalmazása következett és csak ezután került sor az első projektünk 

kidolgozására.  

Az első projekt megvalósítását megelőzte az eljárásrend, a dokumentálási rend kidolgozása, 

az ellenőrzés és értékelés módjának meghatározása.  

 

A tervezés- szervezési folyamat lépései 

A projekt az alábbi szakaszokból áll: 

- témaválasztás, 

- tervkészítés, (ki mit és hogyan csinál) 

- adatgyűjtés, (szakirodalom, megtapasztalás) 

- a téma feldolgozása, 

- a termék, produktum összeállítása, 

- a projekt értékelése, 

- a termék, produktum bemutatása (szülőknek, diáktársaknak) 

 

 Kapcsolódó feladatgyűjtemények, foglalkozási tervek,stb…. 

A projekttervekhez csatoltan kapják meg az érdeklődő intézmények. 

 

 A visszacsatolás eszközei ("jó gyakorlat" pedagógia- ellenőrzési mérési eszközei) 

Partneri elégedettségmérő eszközök 

A projektek értékelésekor készült tanulói, szülői, pedagógus kérdőívek partnereink, 

tanáraink elégedettségét az 1-től 5-ig terjedő skálán mérik. 

Projektpedagógia terén az Országos Oktatási és Integrációs Hivatal modellintézményeként 

szerepeltünk a HEFOP 2.1.5/b program keretében. 

Teljesítménymérő, értékelő lapok 

 

  "Felhasználói kézikönyv": 

  Feladatbank 

  Média elemek (film, zene, fotó, multimédia,…) 

 A projekttervekhez csatoltan kapják meg az érdeklődő intézmények. 

 

  "Jó gyakorlat" átadásának forgatókönyve 



 

 

Kapcsolatfelvétel 

- Kapcsolati adatok rögzítése (kapcsolattartó személy, telefon, e-mail) 

- Szakmai egyeztetés (a jó gyakorlat választott modulja, az érdeklődő igényei, stb.) 

- Hospitálási időpont, feltételek és tartalom egyeztetése az átvevő intézmény képviselőjével 

- Feltételek belső egyeztetése, jóváhagyása (létszám, időpont, helyszín, tartalom, eszközök, 

stb.) 

- Írásos visszajelzés a partner számára (e-mail, levél) 

 

Előzetes felkészülés a hospitálásra 

Az érintett pedagógusok és a nevelőtestület tájékoztatása 

A jó gyakorlat részletes programjának véglegesítése, a feltételek előkészítése, biztosítása, a 

megvalósításban résztvevők tájékoztatása 

Felkészülés a jó gyakorlat lebonyolításának és dokumentációjának bemutatására 

 

A jó gyakorlat bemutató közvetlen előkészületei, tervezés, szervezés 

- Tájékoztatók, jelenléti ív, elégedettségi kérdőív,  

- A jó gyakorlatot bemutató pedagógus csoport felkészülése 

- Helyszín kialakítása, tárgyi-technikai feltételek megteremtése a jó gyakorlat 

bemutatásához  

- Felkészülés a vendéglátásra, a feladatok megosztása (anyagok, eszközök rendelése, 

beszerzése) 

- A know-how dokumentumainak előkészítése 

 

A jó gyakorlat bemutatása 

- Vendégfogadás - vendéglátás 

- Bevezető tájékoztatás - igény alapján prezentáció (az intézményről, a jó gyakorlatról) 

- Hospitálás lebonyolítása, gyakorlati bemutató 

- Szakmai megbeszélés a know-how dokumentumairól és a helyszíni tapasztalatokról, 

kérdések és válaszok 

- A hospitáláson résztvevők elégedettség-mérése 

- A jó gyakorlat bemutató bizonylatainak összegyűjtése, rendszerezése, archiválása 

 

   A jó gyakorlat adás-vétele 

- A megrendelés és a felhasználói szerződés részleteinek egyeztetése, a megrendelő 

befogadása 

- Szerződéskötés. A jó gyakorlat dokumentumainak átadása 

- A teljesítés igazolása 

- Számlázás 

- Referenciakérés 

 

 

 



 

 

Jó gyakorlat címe:   Tanulói laptop program a gyakorlatban (angol, magyar,történelem)               

Jó gyakorlat gazdái: Baranyi Imre, Baricsa Enikő, Vincze Éva 

Korosztály:10-14 év 

Jó gyakorlat céljának bemutatása 

Ez a jó gyakorlat olyan módszertan meghonosítását célozza meg, mely során a 

mindennapossá válik a tanulók számára az IKT eszközök használata a különböző 

tantárgyak oktatása során. Az eszközök felhasználóbarát pedagógiai eljárások 

alkalmazásával teszik lehetővé a diákok számára a témafeldolgozást. Az órákon laptopok 

és a digitális tábla segíti a szemléltetést, a tanulók aktív bevonását, az élményszerű 

oktatást.  

Legfőbb cél az IKT eszközökkel támogatott órák révén az ismeretbe ágyazott komplex 

képességfejlesztés. Lehetőség nyílik a szakórák módszertani-tartalmi továbbfejlesztésére. 

A jó gyakorlat alkalmas arra, hogy a digitális tevékenységek során a gyerekek 

önművelődését segítse, a gyerekek igényeinek kiszolgálója legyen. 

Motivációs eszközrendszerét tekintve egyértelműen alkalmas annak a célnak a 

kivitelezésére, hogy a gyermekközpontú pedagógiai eljárások gyakorlati kipróbálása 

megvalósulhasson. Az interaktív tábla, a számítógépek és tanulói laptopok és a digitális 

tananyag felhasználása a tanórai munka során a pedagógus tudásátadó, tudásközpontú 

szemléletét változtatja meg az irányító, szervező, segítő tanármodellé. A digitális 

eszközök használatával a diák-tanár alá-fölé rendeltségi viszony partnerivé válik a közös 

munka során.  

Ez a módszer alkalmas arra, hogy a tanulók élményszerű tudáshoz jussanak korszerű, 

digitális eszközök segítségével és a digitális írástudás birtokába kerüljenek. A tanulók a 

valós környezetben szerzik meg ismereteiket, a tanórai tevékenységek a mindennapi 

életükhöz kötődnek. 

Eszközrendszerében a kooperatív technikák a digitális technikával ötvöződnek. 

 

Jó gyakorlat megvalósításának alapvető feltételei 

Az alkalmazáshoz szükséges az, hogy a pedagógusok rendelkezzenek a megfelelő IKT 

kompetenciákkal, az újításokra nyitottak legyenek, felismerjék a digitális eszközök adta 

lehetőségeket. 

Tárgyi feltételek 

A program számítógépteremben vagy osztályteremben is megvalósítható. Osztálytermi 

használat esetén a tanulók részére páronként 1 db laptop vagy számítógép szükséges a 

megfelelő szoftverekkel.  

Az új tanulásszervezési eljárások ismerete megkönnyíti a jó gyakorlat bevezetését.  

A jó gyakorlat közvetlen internet hozzáférés nélkül is használható. 

Időben terjedelem  

 Az óra anyagának megtervezése, tevékenységek, célok meghatározása, fejlesztendő 

képességek kijelölése, módszerek, munkaformák átgondolása. (5 óra) 

A megvalósítására 2x45 perces tanóra a legmegfelelőbb. 



 

 

 

A jó gyakorlat által meghatározott innováció 

Jó gyakorlatunk komplexen szolgálja több műveltségterület fejlesztését. A kompetencia 

alapú oktatás eszközrendszerét figyelembe véve elsődlegességet élvez egy korszerű 

információs és kommunikációs kultúra kiépítése. Törekvéseinket jellemzi, hogy a 

tantárgyi ismeret- és készségfejlesztés épül az életkori sajátosságokra.  

A digitális eszközökkel támogatott kooperatív technikák több kompetenciaterület 

együttes fejlesztését szolgálják. Ötvöződik benne a szövegértés-szövegalkotás, a szociális 

és a digitális kompetenciaterület fejlesztése. A tanórák a gyermekek aktivitására épülnek. 

Az előkészített anyagok segítségével ők maguk készítenek produktumokat. A készség- és 

képességfejlesztésre épülő tananyag-feldolgozás során a tanulók kreativitása kerül a 

központba.  

A korszerű digitális pedagógia bevezetése lehetővé teszi a vizuális és auditív 

felfogóképesség, problémafelismerő és - megoldóképesség, beszéd és kommunikáció, 

figyelem fejlesztését, a kreativitás fokozását. Hozzájárul az önbizalom, önértékelés 

fejlesztéséhez. Segíti a problémamegoldó gondolkodást. A tanulói laptopok alkalmazása 

lehetőséget biztosít a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztéséhez. Természetesen 

elsősorban a digitális kompetencia területén lehet látványos az eredmény, melyet a 

differenciált, egyénre szabott tanulásszervezés is elősegít. Az önálló tanulás során a 

diákok elsajátítják az idővel és információval történő hatékony gazdálkodást. A jó 

gyakorlat működtetésével az anyanyelvi és szociális kompetenciák fejlesztési lehetőségeit 

is ki lehet aknázni. A tanulói laptoppal támogatott tanulási környezet adta széleskörű 

lehetőségekben szabadon alkalmazhatják a kreativitásukat az ismeretszerzés és az 

ismeretátadás területén egyaránt. 

 

Az újszerűség rövid bemutatása 

 A tanár az elsődleges információhordozóból, a gyerekek önálló ismeretszerzésének 

koordinálását végző személlyé válik. A bevont tanulók önálló és kreatív munkavégzésre 

lesznek képesek. Az IKT-s eszközök nemcsak módszertani tárházunkat szélesítik, de az 

óra menetére is számos hatást gyakorolnak. Alapvetően gyorsítják az óra menetét azzal, 

hogy nem ott kell felrajzolnunk egy táblázatot, vagy ábrát, hanem a megbeszélés 

folyamatában mutathatjuk az újabb anyagrészeket. Fejlesztjük szelektáló-analizáló 

képességüket az által, hogy az interneten nagy mennyiségben rendelkezésre álló anyagok 

közül képes legyen kiválasztani, mappába rendezni az adott téma feldolgozásához 

szükséges anyagokat. Növeli a kreativitást, a tanulók sokirányú tevékenységét teszi 

lehetővé, ami kitágítja a tanulási stratégiák és a tanulás során szerezhető tapasztalatok 

lehetőségét. A tanulás hatékonyságát nem csökkenti a gátlás, amely a rossz válaszadásból 

alakulhat ki.  

 

Célcsoport bemutatása (korosztály, speciális célcsoport) 

 A jó gyakorlat életkortól függetlenül széleskörűen alkalmazható heterogén és homogén 

csoportoknál is. Települési és térségi adottságoktól függetlenül is működtethető. 



 

 

Jó gyakorlat és referencia terület kapcsolata 

A hátránykompenzációs programunkhoz szervesen illeszkedik az IKT eszközök 

használata. A tanulók számára sokkal ideálisabb ismeretszerzési lehetőséget teremthetünk 

a kompetencia alapú oktatás során, lehetőség nyílik az egyéni képességeket figyelembe 

vevő tanulásszervezésre. Alkalmat nyújtunk az önálló ismeretszerzésre, 

információgyűjtésre és feladatmegoldásokra.  

Integrációs törekvéseinket nem csak egy-egy tanulócsoporton belül, hanem iskolai 

szinten is meg tudjuk valósítani. 

 

A jó gyakorlat továbbfejlesztésének bemutatása 

A pedagógusok módszertani és informatikai továbbképzéseken vettek részt.  

Először a Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagának beépítése történt meg a tanítási 

tanulási folyamatba. Később a pedagógusok által önállóan is készített digitális 

tananyagokból létrejött az iskolai digitális tananyagbázis.  

A tanórák során az interaktív tábla segítségével történt a tananyag feldolgozása. A 

pedagógusok és a tanulók jártasságot szereztek ennek használatában. 

A második ütemben laptopok, számítógépek felhasználásával csoport illetve páros 

munkára is sor került. Jelenleg több tantárgy óráinak fontos módszertani eleme a 

laptopokkal, számítógéppel támogatott digitális oktatás. 

 

Forgatókönyv 

      Munkafázisok 

A tervezés- szervezési folyamat lépései 

- Az óra anyagának megtervezése, tevékenységek, célok meghatározása, fejlesztendő    

képességek kijelölése, módszerek, munkaformák átgondolása.  

- Oktatási segédanyagok keresése az adott témához (SDT, internetes linkek, Google…) 

- Feladatok sorba rendezése, diák elkészítése a SmartBoard programban. 

- Az elkészült digitális tananyag átmásolása a tanulói laptopokra. 

- A laptopok energiaigényének biztosítása. 

- Az interaktív tábla betájolása. 

 

Kapcsolódó feladatgyűjtemények, foglalkozási tervek, stb…. 

A „jó gyakorlat” átadásakor a tanulói laptop programhoz csatoltan megkapják az 

érdeklődő intézmények 

 

A visszacsatolás eszközei ("jó gyakorlat" pedagógia- ellenőrzési mérési eszközei) 

Partneri elégedettségmérő eszközök 

Az értékelésekor készült tanulói, szülői, pedagógus kérdőívek partnereink, tanáraink 

elégedettségét az 1-től 5-ig terjedő skálán mérik. 

Teljesítménymérő, értékelő lapok 

 

 



 

 

"Felhasználói kézikönyv": 

  Feladatbank 

  Média elemek (film, zene, fotó, multimédia,…) 

 

"Jó gyakorlat" átadásának forgatókönyve 

Kapcsolatfelvétel 

- Kapcsolati adatok rögzítése (kapcsolattartó személy, telefon, e-mail) 

- Szakmai egyeztetés (a jó gyakorlat választott modulja, az érdeklődő igényei, stb.) 

- Hospitálási időpont, feltételek és tartalom egyeztetése az átvevő intézmény 

képviselőjével 

- Feltételek belső egyeztetése, jóváhagyása (létszám, időpont, helyszín, tartalom, 

eszközök, stb.) 

- Írásos visszajelzés a partner számára (e-mail, levél) 

 

Előzetes felkészülés a hospitálásra 

Az érintett pedagógusok és a nevelőtestület tájékoztatása 

A jó gyakorlat részletes programjának véglegesítése, a feltételek előkészítése, biztosítása, 

a megvalósításban résztvevők tájékoztatása 

Felkészülés a jó gyakorlat lebonyolításának és dokumentációjának bemutatására 

 

A jó gyakorlat bemutató közvetlen előkészületei, tervezés, szervezés 

- Tájékoztatók, jelenléti ív, elégedettségi kérdőív,  

- A jó gyakorlatot bemutató pedagógus csoport felkészülése 

- Helyszín kialakítása, tárgyi-technikai feltételek megteremtése a jó gyakorlat 

bemutatásához  

- Felkészülés a vendéglátásra, a feladatok megosztása (anyagok, eszközök rendelése, 

beszerzése) 

- A know-how dokumentumainak előkészítése 

 

A” jó gyakorlat” bemutatása 

- Vendégfogadás - vendéglátás 

- Bevezető tájékoztatás - igény alapján prezentáció (az intézményről, a jó gyakorlatról) 

- Hospitálás lebonyolítása, gyakorlati bemutató 

- Szakmai megbeszélés a know-how dokumentumairól és a helyszíni tapasztalatokról, 

kérdések és válaszok 

- A hospitáláson résztvevők elégedettség-mérése 

- A jó gyakorlat bemutató bizonylatainak összegyűjtése, rendszerezése, archiválása 

 

A jó gyakorlat adás-vétele 

- A megrendelés és a felhasználói szerződés részleteinek egyeztetése, a megrendelő 

befogadása 

- Szerződéskötés. A jó gyakorlat dokumentumainak átadása 

- A teljesítés igazolása 



 

 

- Számlázás 

- Referenciakérés 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


