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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

5-8.ÉVFOLYAM 

Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak 

többszörös feladata és célja van:   

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, 

esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. 

Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, 

önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális 

hagyománynak értői és később formálói legyenek.  

 Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre 

tegyenek szert.  

 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan 

olvasó emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése 

mögé látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az 

általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják 

kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek 

tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 

 Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének 

megtartásával. 

 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos 

növelése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel 

rendelkeznek, s ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 

 Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, 

szövegtípusokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva 

– képesek legyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, 

kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető 

írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, 

hagyományos és digitális fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 

 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is 

helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek 

mindenekelőtt a nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a 

tudatos szövegértési stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő 

megnyilatkozást, a toleráns nyelvhasználatot. 

 Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

 Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek 

sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk 

megértésének lehetőségét.  

 Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá 

nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében 

fejleszthető. 
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A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést 

jelent, hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési 

képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük 

az alapja.  

A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a 

korosztály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A 

tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi 

témakörök feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának 

beépítését az órai munkába vagy a házi feladatba. 

A tananyag felépítésében is kettős szervező elv érvényesül. A képzési szakasz első felében 

(5–6. osztály) témák, motívumok uralják a tananyagot. Ezek biztosítják az egyes tanulási 

szakaszok közötti átmenetet, az alapkompetenciák és a gondolkodás fejlesztését.  

Cél, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom nagy korszakait, 

művelődéstörténeti szakaszait, az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként 

is lássák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési 

szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, 

elbeszélésmódok felismerése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai 

jellegzetességekkel is. 
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5–6. ÉVFOLYAM 

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb 

évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, 

újabb technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.  

Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni 

különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű 

szövegtípusokban, gyakorolják a szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, 

helyesírásuk. 

Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek 

anyanyelvükről, törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a 

szövegkörnyezetnek és korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az 

igényük a pontos és szabatos nyelvhasználatra.  

A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek 

szövegközpontú elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos 

gyakorlati képességek fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe 

ágyazottan, a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 

Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, 

a hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi 

rendszer megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi 

oktatás középpontjában a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 

A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a 

magyar nyelv írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a 

szövegértés és szövegalkotás gyakoroltatása.  

Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse 

az alsó tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan 

szövegekkel találkoznak, amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük 

kibontakozásához, fejlődéséhez, tudatosítják nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz 

tartozásukat, továbbá, amelyek megőrzik kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, 

gondolkodó, közösségük iránt elkötelezett emberekké teszik őket. Mindezekben a 

drámajátéknak mint anyagfeldolgozási módnak kitüntetett szerepe van. 

Az 5–6. évfolyam tananyagai a következő nagy témák köré rendeződnek:  

 Család, otthon, nemzet 

 Petőfi Sándor: János vitéz 

 Szülőföld, táj 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 Választható magyar ifjúsági vagy meseregény 

 Hősök az irodalomban 

 Arany János: Toldi 

 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 Választható világirodalmi ifjúsági regény 

 

A témakörök tanításának célja a közvetlen személyes otthon fogalmán túl a tágabb 

értelemben vett kultúra mint otthon felfedeztetése. A tanulónak meg kell értenie és élnie a 
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nemzeti, illetve a tágabb, saját kultúrkör ünnepeit (pl. egyéni és családi ünnepek, anyák 

napja, regionális ünnepek, karácsony). 

Fontos ismernie e kulturális hagyománynak alapvető műveit.  A szövegek ilyen irányú 

megközelítése segíti a tanulót annak felismerésében is, hogy az irodalmi művek nem 

csupán távoli történetek, hanem ezek a szövegek saját élete kérdéseihez is kapcsolódnak.  

Továbbra is fontos cél, hogy kultúránkat, annak alapvető alkotásait, bennük példateremtő 

hőseit megismerje, olvasó, a szöveg több rétegét megértő diákká váljon. A képzési szakasz 

végén már elvárt néhány szakirodalmi kifejezés (műfaj, szókép, alakzat, verselés) 

biztonságos ismerete. A tanulónak – korosztályának megfelelő szinten – már értenie és 

értelmeznie kell ezeket a műveket. Véleményét írásban és szóban is meg kell tudnia 

fogalmazni. Az órákon feldolgozandó szövegek nemzeti kultúránk alapját képező művek, 

továbbá a kortárs gyermekirodalom alkotásai.  

A képzésnek ebben a szakaszában az irodalomtudomány fogalmai csupán olyan mértékben 

játszanak szerepet, amennyire azok a szövegek megértéséhez, feldolgozásához 

szükségesek.  

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

Ebben a szakaszban a számonkérés mindenekelőtt a tanulók előtt feltárt elvárások pontos 

megfogalmazásával kezdődik. A tanulóknak tisztán kell látniuk a követelményrendszert, 

ennek kialakítása fontos feladat. Önellenőrzés és a tanári visszajelzés mindkét formája 

fontos szerepet játszik. Az értékelés többféle formában történhet. Szóban, amelynek a 

szóbeli kifejezőkészség, a véleményformálás elősegítése a célja. Írásban, ahol az értékelés 

szöveges formában is megvalósul. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél 

változatosabbak legyenek. Biztosítani kell a tanulóknak az órai munka során szerzett 

pozitív visszajelzéseket. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak 

lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 

képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített alkotás (rajz, báb, 

plakát, térkép, előadás) elkészítésével adjanak számot. 

Hosszabb szóbeli megnyilatkozáskor az értékelés folyamatába bevonjuk a többi tanulót is, 

adunk számukra megfigyelési szempontokat. De a felelő számára is lehetővé tesszük, hogy 

értékelje saját teljesítményét.  Ez a szocializálódásnak egyik lényeges állomása. 

Az értékeléskor figyelünk rá, hogy a tanulót önmagához képest is értékeljük. 

Nagyon fontos a diagnosztizáló mérések beiktatása a tanulási folyamatba. Ezek alapján 

tervezheti meg a pedagógus az egyes tanulók egyéni fejlesztési stratégiáját, így tudja 

hatékonyan megszervezni az egyes tanítási órákat. Így válhat a tanulási folyamat valódi 

szervezőjévé, így lesz mind tudatosabb a fejlesztési tevékenysége. 
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AZ 5-6. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  AJÁNLOTT TANANYAG  

I. Kommunikáció alapjai 

A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 

A kommunikációs illemszabályok 

tudatosítása (üdvözlési szokások, SMS, 

chat) 

 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan  

Hang és betű, az ábécé Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika 

Nyelvtörők 

A magyar helyesírás értelemtükröző és 

értelem-megkülönböztető szerepe 

Helyesírási szótárak és helyesírási 

tanácsadó portálak használata 

Betűrend, elválasztás 

Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve 

Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés 

elve 

III. Állandósult szókapcsolatok 

Szólások A magyar szólások, szóláshasonlatok, 

közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi 

fán terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar 

szókincstár 

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a 

szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai 

többlet) 

A digitális kommunikáció állandósult 

szókapcsolatai és azok stilisztikai, 

jelentésbeli kifejezőereje  

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 

Hangképzés, fonéma A hangképzés biológiája – digitális 

anyagok 

Beszédtechnika 

Madarak népnyelvi megnevezésének és 

hangjuknak összehasonlítása 

A személynévadás esztétikája 

Az összetett szavak kialakulása, 

jelentésváltozása, nyelvhelyességi kérdések 

A magánhangzók csoportosítása 

Magánhangzótörvények: 

Hangrend 

Illeszkedés 

Mássalhangzótörvények: 

Részleges hasonulás 
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Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 

Összeolvadás 

Rövidülés 

Kiesés 

Idegen elemű összetett szavak és 

nyelvhelyességi kérdéseik 

A szótő és a toldalékok helyes használata 

Nyelvi játékok: szóalkotási módok 

A szavak szerkezete: 

Egyszerű és összetett szavak 

Szótő és toldalékok 

A képző, a jel, a rag 

 

V. Hangalak és jelentés    

Egyjelentésű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli 

és szóbeli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 

Hangutánzó szavak a tanult idegen 

nyelvben 

Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

Rokon értelmű szavak 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat  Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, 

műfaji jellegzetességei    

A szövegalkotás fázisai   

A szövegalkotás mint tanulási módszer     

Kreatív írás 

A leírás 

Az elbeszélés 

A párbeszéd 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

A plakát, a meghívó 

A jellemzés 

VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat 

Elméleti tananyag helyett gyakorlati 

feladatokat javaslunk: könyvtárak, 

múzeumok, kiállítások felkeresése, 

megtekintése 
Sajtótermékek jellemző jegyei 

VIII. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési 

tudnivalók     

Szóelemek, szófajok Tulajdonnevek köznevesülése 

Köznevek tulajdonnévvé válása 

Történelmi ragadványnevek 

Melléknevek főnevesülése 

Az ige fogalma 

Az igeidők 
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Az igemódok Melléknevek metaforikus jelentése 

Emberi tulajdonságok megjelenése az 

állandósult szókapcsolatokban 

A számnevek megjelenése az állandósult 

szókapcsolatokban, mondókákban 

Karinthy Frigyes: Tegeződés 

Többszófajúság 

Szófajváltás 

Az állandósult szókapcsolatok és a szófajok 

Az igenevek kapcsolata a többi szófajjal 

A névmások szerepe a mondat- és 

szövegépítésben  

Hagyományos és digitális helyesírási 

szótárak és portálok használata 

A szófajok használatának nyelvhelyességi 

kérdései 

 

 

Az ige ragozása 

A leggyakoribb igeképzők 

Az igék helyesírása 

A határozószó 

A főnév 

Személynevek és helyesírásuk 

A földrajzi nevek és helyesírásuk 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és 

helyesírásuk 

Az intézménynevek, címek, díjak és 

helyesírásuk 

A melléknév  

A melléknevek helyesírása 

A számnév 

A számnév helyesírása 

A névmások 

A személyes és birtokos névmás 

A kölcsönös és visszaható névmás 

A mutató és kérdő névmás 

A vonatkozó, határozatlan és általános 

névmás 

Az igenevek: 

A főnévi igenév 

A melléknévi igenév 

A határozói igenév 

Viszonyszók, mondatszók 
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Irodalom  

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT MŰVEK  

 

I. Család, otthon, nemzet 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve - 

részletek 

Petőfi Sándor:  

 Egy estém otthon 

 Füstbe ment terv 

 Magyar vagyok 

Móra: Csalóka Péter  

Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

 

Arany János: Családi kör Ágh István: Virágosat álmodtam 

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád 

Fehérlófia  

Tündérszép Ilona és Árgyélus Az égig érő fa (magyar népmese) 

Arany János: Rege a csodaszarvasról Attila földje (népmese) 

Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz  
 

Bibliai történetek 

 A világ teremtése 

 Noé,  

 Jézus születése,  

 A betlehemi királyok 

Az Édenkert története 

József Attila: Betlehemi királyok 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?  

Dávid és Góliát, további bibliai történetek  

II. Petőfi Sándor: János vitéz 

III. Szülőföld, táj 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen Petőfi Sándor: Távolból  

Ady Endre: Föl-földobott kő 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 

Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 

Nagy László: Balatonparton 

Weöres Sándor: Tájkép 

IV. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

V. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény  

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 

(Egy kiválasztása kötelező.) 

VI. Hősök az irodalomban 
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V.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök 

sírfelirata 
Arany János: A walesi bárdok 

Hősök–mondák: 

 Beckó vára vagy Csörsz árka 

 Szent László legendája vagy Lehel kürtje 

 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

 Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi 

Zsigmond: Csui (részlet) 

 (Választható) 

 Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár 

(Muravidék) vagy délvidéki Mátyás-mondák  

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját régiójuk 

mondáit válasszák.) 

V.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

VII. Arany János: Toldi 

VIII. Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Bibliai történetek 

 Mária és József története 

 Jézus tanítása a gyermekekről 

 (karácsonyi ünnepkör) 

 

 

Ady Endre: Karácsony 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Fekete István: Róráté 

Kányádi Sándor: Hattyúdal 

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

 

Kölcsey Ferenc: Himnusz Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, 

mert…Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

Irodalom és mozgókép 

Hollós László–Dala István: Szerelmes 

földrajz/ vagy 

Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 

Magyarországon (részlet, lehetőleg a 

saját régióról) 
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Radnóti Miklós: BájolóPetőfi Sándor: 

Reszket a bokor, mert… 

Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt 

 

IX. Gárdonyi Géza: Egri csillagokRadnóti 

Miklós: Bájoló 

X. Választható világirodalmi ifjúsági 

regényIX. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg X. Választható világirodalmi ifjúsági regény 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a 

szaktanár jelöli ki) 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Választható világirodalmi ifjúsági regény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár 

jelöli ki) 

MEMORITEREK: 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) 

Arany János: Családi kör (részlet) 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

Arany János: Toldi (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.) 
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5. ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELVTAN 

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

1. TÉMAKÖR: A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, 

kifejező beszédre. 

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a 

kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.  

Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: 

köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének 

felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

 A kommunikáció tényezőinek megismerése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

Témakör Óraszám 

1. A kommunikáció alapjai 6 

2. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma 24 

3. Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 14 

4.  A nyelvi szintek:szóelemek, szavak, szóösszetételek 18 

5. Hangalak és jelentés 8 

6.  Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 2 

Összesen: 72 
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 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

FOGALMAK 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, 

beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, 

hanglejtés, tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, 

kérés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Kommunikációs alapfogalmak 

 nyelvi és nem nyelvi jelek megismerése 

 kommunikációs folyamat tényezői (feladó, vevő/címzett, kapcsolat, üzenet, 

csatorna, kód, valóság) 

 Javasolt tevékenység 

 azonos párbeszédek különböző szituációkban 

 az állatok kommunikációjának megfigyelése  

 háziállat megfigyelése, kommunikációjának lejegyzése 

 Illemtan és kommunikáció 

 köszönési, üdvözlési formák más-más nemzetiségeknél 

 magázási formák gyakorlása 

 Javasolt tevékenység 

 bemutatás és mutatkozás: activity játék, Fedőnevek társas, osztálytárs bemutatása 

– hogyan látod a másikat, jellemzés 

 nemzetiségi üdvözlési formák megismerése 

2. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK: A BESZÉDHANG, A FONÉMA 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában, 

mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott és beszélt szövegben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő megismerése. A 

hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. 

 A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a képzési módok 

megfigyelése. 

 A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:  

 magánhangzók, mássalhangzók; 

 magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 

 mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 

 Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: 

megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok kapcsolódási 
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szabályszerűségei: hangrend, illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, kiesés, 

összeolvadás, rövidülés.  

 A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd változattól. 

FOGALMAK  

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek  

1. Hangképzés 

 az emberi beszéd 

 a hang forrása 

 hangképzés, hangképző szervek (tüdő, légcső, gégefő, garatüreg, hangszalagok, 

szájüreg, orrüreg) 

Javasolt tevékenységek 

 az agglutináló nyelvektől eltérő beszéd megismerése (pl. csettintő nyelvek) 

 állati hangképzés megfigyelése 

 különböző hangképzések gyakorlata 

 hangképzések utánzása 

2. A magánhangzók 

 időtartam szerinti csoportosítás 

 a nyelv vízszintes mozgása (magas és mély mgh.) 

 ajakkerekítéses és ajakréses mgh. 

Javasolt tevékenységek 

 mgh. felismerése tulajdonságairól 

 szavak jelentésének módosítása mgh. cseréjével 

 nyelvjárási élőbeszéd hallgatása 

 eszperente nyelvi szöveg készítése 

3. Magánhangzók találkozásai 

 hangrend és illeszkedés, illeszkedés törvénye 

 egy-, két- és háromalakú toldalékok 

 kivételek megismerése (az e hang különlegessége) 

Javasolt tevékenységek 

 játék a toldalékokkal 

 irodalmi szövegekből példák gyűjtése a hangrend szerinti illeszkedésre 

 menü vagy ruházat megírása kötött hangrend szerinti szabályokkal 

 kvízjáték a hangrenddel 

4. A mássalhangzók 

 msh. időtartamának jelölése 

 zöngéd-zöngétlen párok 

 akadály keletkezésének helye 

 msh. hangképzés módja 
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Javasolt tevékenységek 

 zöngés-zöngétlen szópárok gyűjtése 

 barkochba a msh.-kal 

 szógyűjtés: msh.-k időtartamának különbsége a szavakban 

5. Mássalhangzók találkozásai 

 írásban jelölt és jelöletlen hasonulások 

 részleges és teljes hasonulás 

 összeolvadás 

 kiesés és rövidülés 

Javasolt tevékenységek 

 fonetikusan írt szövegek átírása 

 irodalmi szövegekből, viccekből példák gyűjtése a msh. törvényekre 

3. TÉMAKÖR: HELYESÍRÁS, NYELVHELYESSÉG JÁTÉKOSAN 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az 

írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár használata tanári segítséggel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos 

alkalmazása a szövegalkotásban 

FOGALMAK 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, 

határozóragok megfelelő használata 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

1. A magyar ábécé és a betűrendbe sorolás 

 mgh. időtartama a betűrendbe soroláskor 

 az elválasztás szabályai egyszerű és összetett szavaknál 

Javasolt tevékenységek 

 könyvespolc könyveinek ábécébe sorolása 

 történetszövés ábécérendben 

- irodalmi szöveg szótagolása 
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2. Keltezés helyesírása 

 keltezési formák 

 Hová írjunk pontot? 

Javasolt tevékenységek 

 születésnap dátumának átírása többféleképpen 

 egy nap különböző évszámok: egy élet eseményei 

3. Helyesírási alapelvek 

 kiejtés elve: mgh. a szótőben és a toldalékban, msh. a szótőben és a toldalékban 

 alakőrző és alakváltoztató szavak 

Javasolt tevékenységek 

 szócsaládok gyűjtése 

 szóláshasonlatok készítése 

 bevásárló lista írása 

szóelemzés elve: 

 msh. törvények felelevenítése 

 „t” végű igék helyesírása 

 „s,z,sz,dz” végű igék helyesírása 

 –val/-vel, -vá/-vé  hasonulása 

 ez-az névmás alakjai 

Javasolt tevékenységek 

 kvízjáték készítése 

 régi családnevek toldalékolása 

 totó a msh. törvényekkel 

hagyomány elve 

 régies családnevek 

 j/ly használata 

Javasolt tevékenységek 

 ly-os szójegyzék készítése 

 ly-os szavak keresése közmondásokban 

 vita: jottista-ipszilonista háború újra lejátszása 

 „kupakos játék” – csapatjáték; j/ly kihagyása szavakból, megfelelő dobozba 

gyűjtés, helyesírási szabályzattal ellenőrzés 

egyszerűsítés elve 

 többjegyű betűk kettőzése 

 három azonos msh. találkozása 

 hosszú msh-ra végződó családnevek toldalékolása 

Javasolt tevékenységek 

 activity szólásokkal, közmondásokkal 
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4. Helyesírásunk változásai (AkH. 12.) 

 hosszú msh-ra végződó keresztnevek és egyéb tulajdonnevek toldalékolása 

 egybeírás-különírás változásai 

 mgh. időtartam változásai 

 néma h-ra végződő szavak toldalékolása 

 keltezés helyesírásának változásai 

4. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK: A SZÓELEMEK, A SZAVAK, AZ ÖSSZETETT 

SZAVAK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában, 

mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott és beszélt szövegben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A szavak szerkezetének felismerése  

 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 

FOGALMAK 

szó, szóelem, egyszerű szó, összetett szó, képző, jel, rag 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. 

 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése  

 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális 

programok használatával is 

 Az ige és főnév szemantikája.  

1. Szavak felépítése 

 egyszerű szó (szótő, toldalék) 

 összetett szó (előtag, utótag) 

 szófajok átismétlése, kérdőszavak 

Javasolt tevékenységek 

 összetett szavak alkotása adott előtagból vagy utótagból 

 szócsoport alkotása megadott utótagokhoz egy állatnév előtag megkeresésével 

2. Toldalékok típusai 

 képző, jel rag 
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 toldalékok sorrendje 

 szóképzés szófajváltás képzőkkel 

 jelentésmódosítás toldalékokkal 

Javasolt tevékenységek 

 verseny: adott szóhoz ki tud több toldalékos alakot gyűjteni 

 szöveg helytelen toldalékolásának javítása 

 toldalék leválasztása a szótőről 

3. Képző 

 főnév-, melléknév-, számnév- és igeképzők 

 több képző egy szóban 

Javasolt tevékenységek 

 technológia fejlődésével, szóátvétellel képzett szavak gyűjtése 

 alapszó és kézett szó szófajának megfigyelése 

4. Jel és ragok 

 az igék jelei és ragjai (igeidők, igemódok, személyragok stb.) 

 a főnevek jelei és ragjai (többes szám jele és birtoklást kifejező jelek, tárgyrag, 

határozóragok stb.) 

 a melléknevek jelei és ragjai (fokjelek és határozóragok stb.) 

Javasolt tevékenységek 

 igeragozás gyakorlása 

 szövegekben ragok pótlása 

 szöveg átalakítása más igeidőbe vagy igemódba 

5. Az előhangzó 

 előhangzó és toldalék elkülönítése 

Javasolt tevékenységek 

 szóelemekre bontás 

 szóegyenletek alapján szóképzés 

5. TÉMAKÖR: HANGALAK ÉS JELENTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, összetett szavak 

tagjai.Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazása a 

beszélt és írott szövegalkotásban; közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti 

funkciójuk ismerete. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

  A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 
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 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a 

rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő 

szavak jelentése, felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a 

beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. 

 Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló 

feltárása. 

FOGALMAK 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő 

szavak, jelentésmező 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 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.  

 Hangalak és jelentés összefüggése 

 szó mint nyelvi jel, hangalak és jelentés kapcsolata 

 Az egyjelentésű szavak 

 A többjelentésű szavak 

 Az azonos alakú szavak 

 Ellentétes jelentésű szavak 

 A hasonló alakú szavak 

 A rokon értelmű szavak 

 Hangutánzó és hangulatfestő szavak 

Javasolt tevékenység 

 egy szó különböző változatainak gyűjtése idegen nyelveken 

 saját gyereknyelvi szavak gyűjtése 

 szómagyarázat írása adott szavakhoz 

 állathangok, természeti jelenségekre vonatkozó szavak gyűjtése 

 Kitrákotty-mese felelevenítése, Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok elolvasás 

 képek leírása hangutánzó és hangfestő szavakkal 

 szinonimák gyűjtése, tájnyelvi szavak megismerése 

Javasolt tevékenység 

 szótár készítése hangalak és jelentés alapján 

 memóriajáték készítése (különböző képekhez egy hangalak társul) 

 szólások-közmondások átírása más jelentésű vagy hangalakú szóval 

 szógyűjtő verseny (pl. tantárgyakhoz egyjelentésű szavak, osztályzatokra rokon 

értelmű szavak) 

 egymondatos mese kibővítése 



 

 

 

23 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

6. TÉMAKÖR: KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, A KULTÚRA HELYSZÍNEI 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA  

ELŐZETES ISMERETEK 

Könyvtárlátogatások, könyvtári órák alsó tagozatban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és 

digitális felületeken 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 

 Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt 

előkészítő osztálytermi órán 

 Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése 

 Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról 

FOGALMAK 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, 

rovat, célcsoport, könyvismertetés 

Javasolt tevékenységek 

Iskolai vagy városi könyvtár meglátogatása, részvétel könyvtári foglalkozáson. 
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MAGYAR IRODALOM 

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

1. TÉMAKÖR: CSALÁD, OTTHON, NEMZET – KISEPIKAI ALKOTÁSOK (NÉPMESE 

ÉS MŰMESE 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek 

által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus 

rokonságának,  

 problémafelvetéseinek tanulmányozása 

 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési 

szempontok alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok 

személyes élethelyzethez kapcsolása 

 Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese műfaji változatai. 

Mesehősök, mese formulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és világirodalmi, 

valamint kortárs példákkal). 

Témakörök Óraszám 

1. Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (népmese 

és műmese)  
12 

2. Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (monda, 

mítosz és bibliai történetek) 
5 

3. Petőfi Sándor: János vitéz 22 

4. Család, otthon, nemzet – lírai alkotások 13 

5. Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 4 

6. Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
12 

7. Egy szabadon választott mese- vagy ifjúsági regény 

elemzése 
4 

Összesen: 72 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek 

által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus 

rokonságának, problémafelvetéseinek tanulmányozása 

 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési 

szempontok alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok 

személyes élethelyzethez kapcsolása 

FOGALMAK 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, valamint a témakörhöz 

választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, nemzeti hagyomány, 

nemzeti kultúra 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Mesék. Nép- és műmesék. Hazai nemzetiségek meséi. Verses és prózai formájú 

mesék.  

 Állatmesék, a fabula. 

 A választott művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

1. Népmese 

 Kapcsolódó szövegek beható megismerése. Témakörökhöz tartozó fogalmak 

rendszerezése  

 tündérmese (Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi) 

 hősmese (Fehérlófia) 

 csalimese és a hazugmese 

 láncmese (pl. A kakas és a pipe) 

 meseszámok felismerése 

Javasolt tevékenységek 

 Dramatikus játékok, szituációs játékok. 

 Népművészet, hagyományaink és irodalomunk kapcsolatának feltárása 

 Meseírás a különböző mesefajták kritériumainak megfelelően 

 Értő olvasás gyakorlása. 

 Történetmesélés saját szavakkal, szókincsbővítés. 

 Motívumok értelmezése 

 Címadás gyakorlása. 

 Népmesék alakulásának megismerése saját mese továbbadásával 

2. Műmesék 

 Andersen meséi (pl. A teáskanna, A rendíthetetlen ólomkatona) 

 állatmese (La Fontaine, Phaedrus munkássága alapján) 

 fabula fogalma 
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Javasolt tevékenységek 

 Metaforikus jelentés megbeszélése 

 Fabula írása 

 Erkölcsi tanítások gyűjtése, párhuzam vonása a keresztény értékekkel 

 Mesedramatizálás 

2. TÉMAKÖR: CSALÁD, OTTHON, NEMZET – KISEPIKAI ALKOTÁSOK (MÍTOSZ 

ÉS BIBLIAI TÖRTÉNETEK) 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese műfaji változatai. 

Mesehősök, mese formulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és világirodalmi, 

valamint kortárs példákkal). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek 

által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus 

rokonságának, problémafelvetéseinek tanulmányozása 

 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési 

szempontok alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok 

személyes élethelyzethez kapcsolása 

FOGALMAK 

kaland, motívum, monda, rege, mítosz, időmértékes verselés, hexameter, verslábak 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 A mitológiai és bibliai történetektől (pl. Daidalosz és Ikarosz, Dávid és Góliát, a 

Betlehemi királyok, Attila, Hunor és Magor), magyar és világirodalmi 

szemelvényekkel. Kisepikai alkotásokban. 

 A választott művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

 Kapcsolódó szövegek beható megismerése. Témakörökhöz tartozó fogalmak 

rendszerezése (mítosz, mitológia stb.) 

 Ókori világkép megismerése 

 görög mitológiai világkép megismerése, a politeizmus 

 az istenek szerepe és családfája 

 a görög és római mitológia összefüggései 

 Javasolt tevékenységek 

 Akhilleusz pajzsának lerajzolása 

 Mítoszok állóképekben: mítosz megjelenítése 

 istenek szerepébe bújni 
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 Prezentáció, plakát készítése görög istenekről, mitológiai hősökről 

 Venn-diagram készítése az istenek családfájához 

 A mitológiai szövegek irodalmi értéke 

 az időmértékes verselés megismerése 

 Homérosz munkássága 

 a mítoszok tanító jellege (Parisz ítélete, A trójai háború, Odüsszeusz kalandjai, 

Daidalosz és Ikarosz, Perszephoné elrablása, Philemón és Baukisz) 

 a keresztény tanítások – Jézus csodái, tevékenysége 

Javasolt tevékenységek 

 párhuzamok keresése a Bibliával 

 Jellem-térkép készítése 

 Fürtábra, történetpiramis a mítoszokról 

 Ismert szövegek megjelenítése drámajátékkal. Különféle dramatikus formák 

kipróbálása (pl.: bábjáték, árnyjáték, némajáték, helyzetgyakorlat) 

 Eredetmondák, teremtéstörténetek megismerése 

 bibliai teremtéstörténet, Vízözön – Noé bárkája 

 istenek születése: életük az Olümposzon és az emberek között 

 Javasolt tevékenységek 

 Bibliodráma  

 Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása. 

3. TÉMAKÖR: PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ 

HELYI ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, leírás. 

Verses epikai művek, verselés, rímelés. 

Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Nemzeti dal). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 

 A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, 

illusztráció, stb.) összehasonlítása 

 A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük 

értelmezése: verselés, szóképek, alakzatok 

 Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű 

bemutatásakor 

FOGALOM 

verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, 

páros  rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 A János vitéz cselekménye, szerkezete. 

 A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) – népies elbeszélő költemény/verses mese. 

 Kukorica Jancsi útja, tettei, választásai (értelmezés, jellemzés) 

 A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során néhány poétikai 

eszköz megismerése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, 

pl. ellentét, párhuzam, felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés). 

 Verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok.. 

1. Cselekmény feldolgozása 

 meseföldrajz 

 szerkezeti egységekre bontás 

 rózsa motívuma 

 huszárélet  

 megszólítások kigyűjtése 

 fizikai és lelki utazás megbeszélése 

 irodalmi és művészeti párhuzamok keresése (Háry János, Gulliver) 

Javasolt tevékenységek 

 Történetpiramis, történettérkép készítése az egyes fejezetekhez 

 vázlatírás fejlesztése 

 Címadás az egyes fejezetekhez 

 történet dramatizálása 

 Mit vinnél magaddal egy gályára? – listaírás a felszerelésről 

 társasjáték készítése: Janos vitéz útja és kalandjai  

 Jankovics Marcell filmjéből részletek megnézése 

2. A műfajhoz tartozó fogalmak megismerése 

 A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során néhány poétikai 

eszköz megismerése: 

  képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora;  

 alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés). 

 az ütemhangsúlyos verselés – a felező tizenkettes versforma 

 ütem, szótag, ritmus fogalmai 

 Stílusgyakorlatok, stíluseszközök megismerése.  

Javasolt tevékenységek 

 versírási gyakorlatok: János vitéz egy meg nem írt kalandja 

 Ütemhangsúlyos versformák gyakorlása népdalok ritmizálásán keresztül 

 Stíluseszközök felismerése népdalokban. 

3. Szereplők jellemábrázolása 

 János vitézt támogató és gátló szereplők összegyűjtése 

 mesebeli szereplők és valóságos karakterek  

Javasolt tevékenységek 

 Szöveg dramatizálása, párbeszédek. 

 Érvpingpong, irodalmi tárgyalás, vita. (Kukorica Jancsi esküdtszék előtt) 
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 Jellemábrázolás, karakter-térkép (Jancsi, Iluska, mostoha, gazda, óriások stb.) 

 Képi illusztráció készítése 

4. TÉMAKÖR: CSALÁD, OTTHON, NEMZET – LÍRAI ALKOTÁSOK 

HELYI ÓRASZÁM: 13 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

Metafora, megszemélyesítés, hasonlat, ütemhangsúlyos verselés, időmértékes verselés 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek 

által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus 

rokonságának, problémafelvetéseinek tanulmányozása 

 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési 

szempontok alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok 

személyes élethelyzethez kapcsolása 

FOGALMAK 

motívum, költői kép, nyelvi alakzat, valamint a témakörhöz választott szövegek 

elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, 

hazaszeretet, dal, életkép, idill, lírai én 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Családi, baráti kapcsolatok sokfélesége az irodalmi művekben. Arany János: 

Családi kör – versértelmezés. 

 A választott művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. (választott művek pl. Siv 

Windenberg: Sóderparti, Petőfi: Egy estém otthon, József Attila: Mama, Arany 

János: Családi kör) 

 Verstanulás (Családi kör) 

1.  Versek cselekménye 

 családi minták megismerése 

 konfliktuskezelés a versekben – melyek a konstruktív módszerek? 

 családábrázolás, rokoni kapcsolatok megismerése (nagybácsi, vő, meny, anyós, 

após stb.) 

Javasolt tevékenységek 

 Történettérkép, történetpiramis készítése a versek cselekményéről 

 tartalmi ábrázolás kisfilmben „lego” figurákkal 

 Fogalmazás a családról 

 Dramatikus játék: egy családi vacsora megjelenítése 
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2.  Verstani és stilisztikai ismeretek alkalmazása 

 költői képek és nyelvi alakzatok felismerése 

 a stíluseszközök megfigyelése 

 verselés  

 műfaji jellegzetességek megfigyelése 

Javasolt tevékenységek 

 szóképek egyéni gyűjtése és villámjáték a felismerésükre 

 versírási gyakorlatok 

5. TÉMAKÖR: SZÜLŐFÖLD, TÁJ 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek 

megértése, összehasonlítása 

 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és 

prózai szövegekben 

 A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó 

földrajzi kérdések megbeszélése 

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz 

kapcsolódó valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző 

technikákkal 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok 

elvégzése 

FOGALMAK 

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Petőfi Sándor: Az Alföld (és más műve, pl. Szülőföldemen, Úti levelek). 

 Epikai művek (részletek) és lírai alkotások magyar tájakról, városokról (pl. Nagy 

László, Weöres Sándor Ady Endre és mások művei), illetve vallomások a 

szülőföldről. 

 A választott tárgyhoz kapcsolódó fogalmi ismeretek. 
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1. Versek feldolgozása 

 költői eszközök gyűjtése 

 tájleírás elemeinek megismerése 

 hangulat és érzelmek megjelenítése a versben 

 hazaszeretet, szülőföld iránti kötődés bemutatása 

Javasolt tevékenységek 

 Irodalmi tájak bejárása az interneten 

 Láncolvasás, láncírás (téma pl. Szentendre mint szülőföld) 

 Naplóírás, útleírás (saját utazási élmények, tábori élmények feldolgozása) 

 Történettérkép készítése az adott műhöz 

 kirándulás a Skanzenbe: magyar tájak megismerése 

2. Nemzettudat a versekben 

 történelmi eseményekre való reflektálás 

 nemzeti identitás keresése, megismerése 

Javasolt tevékenységek 

 Mit jelent magyarnak lenni? – fogalmazás, megbeszélés 

 Véleményalkotás, ítéletalkotás  

 kedvelt helyek bemutatása szóban/írásban, prezentáció készítése 

6. TÉMAKÖR: PRÓZAI NAGYEPIKA – IFJÚSÁGI REGÉNY 1. 

MOLNÁR FERENC: A PÁL UTCAI FIÚK / KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények. 

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák, értékelése; vélemény megosztása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 
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FOGALMAK 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, 

megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - sok szempontú megközelítés. 

 Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, 

szerkezet, szereplők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői nézőpont. 

1. Cselekmény feldolgozása 

 A mű otthoni elolvasása és közös órai feldolgozása 

 különböző megközelítések alapján 

 Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód. 

 A mű fontos témái (hősiesség, barátság, árulás stb.) 

 Ismeretlen kifejezések magyarázata, szinonimák gyűjtése, szókincsbővítés 

Javasolt tevékenységek 

 Tartalommondás, párbeszédek, történet-piramis, vázlatírás 

 Az olvasónapló feladatainak kitöltése csoportos munkával, a csoport értékelésével 

 Egyletek alapítása 

 Dramatikus játék 

 Olvasás-technika fejlesztése 

 A regényben megismert játékok kipróbálása (golyózás, számháború stb.) 

2. Morális kérdések a műben 

A mű fontos morális kérdéseinek megvitatása (pl. barátság, közösség, önfeláldozás, 

gyerekek-felnőttek, hűség-árulás). 

Javasolt tevékenységek 

 Vita, véleményalkotás a regényszereplők döntéseiről 

 Karakter-térkép 

 Konfliktusábrázolás dramatikus játékkal 

3. Időfelfogás és helyszínek kezelése 

 Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, 

szerkezet; a szereplők csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok 

Javasolt tevékenységek 

 Regényhelyszínek bejárása, emlékhelyek felkeresése (kirándulás a grundra, a Práter 

utcai szoborcsoporthoz stb.) 

 Kronologikus gondolkodás fejlesztése (történetpiramis, történettérkép stb.) 

 PIM kiállítás megtekintése 
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7. TÉMAKÖR: EGY SZABADON VÁLASZTOTT MAGYAR MESE- VAGY IFJÚSÁGI 

REGÉNY ELEMZÉSE  / KÖTELEZŐ OLVASMÁNY/ 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények. Epikus 

művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák, értékelése; vélemény megosztása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése, és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 

FOGALMAK 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, 

megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, 

szerkezet, szereplők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői nézőpont. 

 A mű fontos témái (pl. barátság, közösség, önfeláldozás, gyerekek-állatok, 

gyerekek-felnőttek, hűség-árulás). 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 (Egy kiválasztása kötelező.) 

 Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

 Szabó Magda: Tündér Lala 

 Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

 Fekete István: Bogáncs 

Javasolt tevékenység 

 Összefoglaló fogalmazás írása 

 Prezentáció készítése a szereplők bemutatásáról 

 Karakter-térkép 

 Lapbook készítése 
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6. ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV 

ÓRASZÁM: 90 ÓRA/ÉV 

2,5 ÓRA/HÉT 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Helyi óraszám 

Magyar Nyelv 90 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 12 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a 

szövegben. Az ige 
14 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a 

szövegben. A főnév 
16 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a 

szövegben. Melléknév, számnév, határozószó, névmások 
14 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a 

szövegben. Igenevek, viszonyszók, mondatszók 
18 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban.  Állandósult 

szókapcsolatok 
14 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 2 

1. TÉMAKÖR: HELYESÍRÁS, NYELVHELYESSÉG JÁTÉKOSAN 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA  

ELŐZETES ISMERETEK 

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az 

írásbeli munkákban. A Magyar helyesírási szótár használata tanári segítséggel, helyesírási 

alapelvek, mássalhangzó-törvények, szótő és toldalék. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos 

alkalmazása a szövegalkotásban 

 A tanult ismeretek felelevenítése, gyakorlása, rögzítése 
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FOGALMAK 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, mássalhangzó-törvények, nyelvi normáknak 

megfelelő mondatalkotás, határozóragok megfelelő használata, szótő, toldalék 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Magánhangzók és mássalhangzók tulajdonságai. Mássalhangzó-törvények. Helyesírási 

alapelvek. 

 Az ötödik osztályban tanult ismeretek felidézése. 

 Magán- és mássalhangzók tulajdonságai. 

 Mássalhangzó-törvények: részleges és teljes hasonulás, összeolvadás, msh.-

rövidülés, msh.-kiesés 

Javasolt tevékenységek 

 Magánhangzó-vadászat, licitjáték. 

 A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg 

megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás 

fokozatos önállósággal. 

 Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. 

 Az előző évi anyag játékos felelevenítése, pl. helyesírási versenyfeladatok 

megoldásával. 

 Páros- és csoportmunkában helyesírási vetélkedő szervezése.  

2. Morfológiai ismeretek felidézése: szótő és toldalék 

A tanult toldalékok: képző, jel, rag felismerése a szavakban. 

Javasolt tevékenységek 

 Szavak szerkezetének vizsgálata. 

 Szóképzés és szóalkotás. 

 Adott képlet szerinti szóképzés. 

 Melyik szóra gondoltam? c. játékos toldalékkeresés. 

2. TÉMAKÖR: SZÓFAJOK A NAGYOBB NYELVI EGYSÉGEKBEN: A 

MONDATOKBAN ÉS A SZÖVEGBEN. AZ IGE 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A már megismert szófajok felismerése és megnevezése jelentés alapján, toldalékos alakban 

(a toldalékok típusának felismerése és megnevezése), mondatban, szövegben, megfelelő 

használatuk a beszélt és az írott szövegben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Helyesírási készség fejlesztése 

 A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése 
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 A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban 

 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige 

 Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok 

önálló használata  

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

 A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség kialakítása 

FOGALMAK 

szó, szóelem, szófajok: ige, igeidők, igemódok, igeragozás  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szóelemek, szófajok 

 Az ige fogalma 

 Az igeidők 

 Az igemódok 

 Az ige ragozása 

 A leggyakoribb igeképzők 

 Az igék helyesírása 

Javasolt tevékenységek 

 Az igei jelentés megkülönböztetése szövegben. 

 Az igei személyrag szerepének felismerése szövegben. 

 Igeragozási táblázat készítése. 

 Igék átalakítása különböző módban, személyben, számban. 

 Igekötők jelentésbeli szerepe. 

 Sajátos helyesírású igék gyakorlása. 

 Totó. 

 Licitjáték. 
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3. TÉMAKÖR: SZÓFAJOK A NAGYOBB NYELVI EGYSÉGEKBEN: A 

MONDATOKBAN ÉS A SZÖVEGBEN. A FŐNÉV 

HELYI ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A már megismert szófajok felismerése és megnevezése jelentés alapján, toldalékos alakban 

(a toldalékok típusának felismerése és megnevezése), mondatban, szövegben, megfelelő 

használatuk a beszélt és az írott szövegben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Helyesírási készség fejlesztése 

 A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése 

 A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban 

 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: a főnév 

 Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok 

önálló használata  

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

 A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség kialakítása 

FOGALMAK 

főnév, köznév, köznév fajtái, tulajdonnév, tulajdonnév fajtái 

 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A főnév 

 Személynevek és helyesírásuk 

 A földrajzi nevek és helyesírásuk 

 Az állatnevek, égitestek, márkanevek és helyesírásuk 

 Az intézménynevek, címek, díjak és helyesírásuk 

Javasolt tevékenységek 

 Főnév felismerése szövegben. 

 Ország, város, fiú, lány játék. 

 Személynevek helyesírása, különös tekintettel a régies személynevekre. 
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 A névadás. 

 Földrajzi nevek helyesírása, madzagelmélet. 

 Intézménynevek, díjak nevei – sajátos helyesírási szabályok felfedeztetése. 

4. TÉMAKÖR: SZÓFAJOK A NAGYOBB NYELVI EGYSÉGEKBEN: A 

MONDATOKBAN ÉS A SZÖVEGBEN. A MELLÉKNÉV, SZÁMNÉV, 

HATÁROZÓSZÓ ÉS A NÉVMÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A már megismert szófajok felismerése és megnevezése jelentés alapján, toldalékos alakban 

(a toldalékok típusának felismerése és megnevezése), mondatban, szövegben, megfelelő 

használatuk a beszélt és az írott szövegben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Helyesírási készség fejlesztése 

 A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése 

 A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban 

 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: melléknév, 

számnév, névmás, határozószó 

 Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok 

önálló használata  

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

 A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség kialakítása 

FOGALMAK 

melléknév, számnév (amelyet már a melléknév egyik csoportjába sorolunk), határozószó 

fajtái, névmások: főnevet helyettesítő, főnevet, melléknevet, számnevet, határozószót 

helyettesítő névmások 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A melléknév  

 A melléknevek helyesírása 

 A számnév 

 A számnév helyesírása 
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 A névmások 

 A személyes és birtokos névmás 

 A kölcsönös és visszaható névmás 

 A mutató és kérdő névmás 

 A vonatkozó, határozatlan és általános névmás 

Javasolt tevékenységek 

 Melléknevek hangulatteremtő szerepe a szövegben: 

 Tegyük hangulatossá a leírást, az elbeszélést! 

 Ki vagyok én? Melléknevekkel jellemezd magad, a társad találja ki, ki írta a 

feladványt. 

 Az –i képzős tulajdonnevek helyesírása. 

 Tulajdonnevek átalakítása melléknévvé. 

 A számnevek helyesírása: postai csekk kitöltésével. 

 A személyes névmás ragozása. 

 Kérdő névmás szerepe a többi névmás kialakításában.  

5. TÉMAKÖR:  SZÓFAJOK A NAGYOBB NYELVI EGYSÉGEKBEN: 

A MONDATOKBAN ÉS A SZÖVEGBEN.  AZ IGENEVEK, 

VISZONYSZÓK, MONDATSZÓK 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A már megismert szófajok felismerése és megnevezése jelentés alapján, toldalékos alakban 

(a toldalékok típusának felismerése és megnevezése), mondatban, szövegben, megfelelő 

használatuk a beszélt és az írott szövegben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Helyesírási készség fejlesztése 

 A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése 

 A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban 

 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: az igenév, 

viszonyszó 

 Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok 

önálló használata  

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

 A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség kialakítása 
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FOGALMAK 

főnévi, melléknévi, határozói igenév, viszonyszó, mondatszó 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az igenevek: 

 A főnévi igenév 

 A melléknévi igenév 

 A határozói igenév 

 Viszonyszók, mondatszók 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Igenevek képzése, bemutatás virágrajzzal. Középen ige, a szirmok az igenevek. Online 

játékok: igenevek felismerése, csoportosítása. Igekötő jelentésbeli szerepe: pl. a számol ige 

többfajta igekötővel. Kötőszók illesztése mondatokba. Összefoglalás: szövegből adott 

szempontok szerinti szófajkeresés, pl. Keress felt. módú, jelen idejű E/3. személyű igét a 

szövegből! 

 

 

6. TÉMAKÖR: SZÖVEGÉRTÉS ÉS SZÖVEGALKOTÁS A GYAKORLATBAN, 

ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és után. A tanult 

különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megértése. A szöveg információinak 

és gondolatainak az életkora szerint elvárható értelmezése és értékelése. 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése az 

írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák 

ismerete, alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A 

szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. A tanult fogalmazási 

műfajokban való jártasság, szövegalkotás. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 Olvasási stratégiák alkalmazása 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 
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 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek 

felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos 

levél, elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési 

szabályok ismerete 

 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a 

beszélt és írott szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

Az állandósult szókapcsolatok tárának bővítése. A magyar nyelvben előforduló 

bölcsességek felismertetése. A szólások, közmondások magyarázata, befogadása, 

gyermeki értelmezése. Az elvont, metaforikus gondolkodás fejlesztése. Szókincsbővítés, 

igényes és pontos fogalmazás elsajátíttatása, gondolkodásfejlesztés. 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, 

elektronikus levél, plakát, meghívó, könyvismertető, állandósult szókapcsolat, szólás, 

szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 

6.1. ALTÉMAKÖR: SZÖVEGÉRTÉS 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos olvasása.  

 Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók használatával) 

a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, AV és online 

dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), 

ismeretterjesztő forrásokban. 

 A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének követése, 

monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a megfelelő 

javító stratégia megtalálása és alkalmazása. 

 Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott szövegek 

tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése.  

 A szöveg mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg 

szereplőinek bemutatása.  

 A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárása, értelmezése. 

Javasolt tevékenységek 

Hangos olvasás ismert és ismeretlen szöveg alapján. Az olvasott szöveg megbeszélése. 

Különböző típusú szövegek önálló feldolgozása kérdések alapján. Bírósági tárgyalás: 

érvelés szöveg alapján. 
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6.2. ALTÉMAKÖR: SZÖVEGALKOTÁS 

 Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat 

 A leírás 

 Az elbeszélés 

 A párbeszéd 

 A levél (hagyományos, elektronikus) 

 A plakát, a meghívó 

 A jellemzés 

Javasolt tevékenységek 

 Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű 

elkészítéséhez. 

 A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a vázlat 

kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 

 Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. 

 Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: jellemzés, 

levél. 

 Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, távolság, színek, 

kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése. 

 A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai. Plakát, 

meghívó készítése a sulibulira. 

 Jellemzés eszközei: Forró szék, Mi lenne, ha c. játékokkal. 

6.3. ALTÉMAKÖR: ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szólások 

 Szóláshasonlatok 

 Közmondások 

 Szállóigék 

 Köznyelvi metaforák 

 A magyar szólások, szóláshasonlatok, közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi 

fán terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar szókincstár 

 Az állandósult szókapcsolatok szerepe a szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai 

többlet) 

 A digitális kommunikáció állandósult szókapcsolatai és azok stilisztikai, 

jelentésbeli kifejezőereje  

Javasolt tevékenységek 

 Szólások és közmondások megismerése. 

 Lexikonhasználat és internetes oldalak böngészése. 

 Az állandósult szókapcsolatok gyűjtése. 

 A szókapcsolatok értelmezése rajzos és dramatikus formában. 

 Szerepjátékokkal előadni, értelmezni ezeket. 

 Csoportmunkában gyűjteni témakörök szerint. 

 A szókapcsolatok és értelmezésük párosítása. 
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 Több állandósult szókapcsolat szavait összekeverve a tanulóknak meg kell 

találniuk, ki kell választaniuk a helyes megoldást. 

 Csapatjátékok, Most mutasd meg! c. vetélkedő. 

7. TÉMAKÖR: KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, A KULTÚRA HELYSZÍNEI 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A könyvtárlátogatások felmérése. A tanulók tapasztalatainak megosztása. Az iskolai 

könyvtárlátogatások felelevenítése. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és 

digitális felületeken 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 

 Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt 

előkészítő osztálytermi órán 

 Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése 

 Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról 

FOGALMAK 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, 

rovat, célcsoport, könyvismertetés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai könyvtár könyvtári óra keretében történő látogatása. 

 A könyvtári ismeretek önálló böngészéssel való elsajátítása. 

 A városi könyvtári óra igénybevétele, megszervezése. 

 Újságok tanulmányozása csoportmunka keretében. 
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6. ÉVFOLYAM 

IRODALOM 

VI. Hősök az irodalomban 

V.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök 

sírfelirata 
Arany János: A walesi bárdok 

Hősök–mondák: 

 Beckó vára vagy Csörsz árka 

 Szent László legendája vagy Lehel kürtje 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

 Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi 

Zsigmond: Csui (részlet) 

 (Választható) 

 Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár 

(Muravidék) vagy délvidéki Mátyás-mondák  

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját 

régiójuk mondáit válasszák.) 

V.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

VII. Arany János: Toldi 

VIII. Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Bibliai történetek 

 Mária és József története 

 Jézus tanítása a gyermekekről 

 (karácsonyi ünnepkör) 

 

Ady Endre: Karácsony 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Fekete István: Róráté 

Kányádi Sándor: Hattyúdal 

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

  
Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 
 

Irodalom és mozgókép 

Hollós László–Dala István: Szerelmes 

földrajz/ vagy 

Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 

Magyarországon (részlet, lehetőleg a saját 

régióról) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 
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Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt Radnóti Miklós: Bájoló 

IX. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

X. Választható világirodalmi ifjúsági regény 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Választható világirodalmi ifjúsági regény (a táblázatban felsorolt művek közül a 

szaktanár jelöli ki) 

MEMORITEREK: 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

Arany János: Toldi (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.) 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

Hősök az irodalomban: Mondák világa 14 

Hősök az irodalomban: A ballada 16 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem : 1. szeretet 4 

Arany János: Toldi 28 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 8 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 2. - Gárdonyi Géza: Egri csillagok 10 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem : 2. szerelem, hazaszeretet 4 

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 6 

Összes óraszám: 90 
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1. TÉMAKÖR: HŐSÖK AZ IRODALOMBAN. A MONDÁK VILÁGA 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Mondák, legendák. Mitológiai történetek. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban 

véleményt fogalmaz meg 

 A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

  A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak 

elkülönítése  

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó 

történelmi, földrajzi kérdések megbeszélése 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok 

elvégzése 

FOGALMAK 

monda, eredetmonda, helyi monda, történeti monda, legenda,próbatétel, ismétlődő 

motívum 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Magyar mondák, pl. őstörténeti mondák/eredetmondák, történeti mondák, helyi 

mondák (pl. A fehér ló mondája; vármondák, Lehel, Zotmund mondája). 

 Arany János: Rege a csodaszarvasról – műértelmezés. 

 A csodaszarvas-monda feldolgozása(i) és a történeti források. 

 Beckó vára vagy Csörsz árka 

  Lehel kürtje 

 Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár 

(Muravidék) vagy délvidéki Mátyás-mondák  

 legendák: Szent László, Szent Margit, Szent Erzsébet legendái közül 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói előadások a történelmi korról. Pl. honfoglalás. 

 Képregény rajzolása a Csodaszarvas útján címmel. 

 Helyi monda írása valamilyen szentendrei nevezetességről, pl. Hogyan kapta a 

nevét a Szamár-hegy? 

 Kőzetek alapján kitalált történet: Mi az eredete? 

 Legendák dramatikus játéka. 
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2. TÉMAKÖR: HŐSÖK AZ IRODALOMBAN. A BALLADA 

HELYI ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Verses kisepikai alkotások; a népköltészet és műköltészet megkülönböztetése. Hangsúlyos 

verselés; rím. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban 

véleményt fogalmaz meg 

 A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

  A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak 

elkülönítése  

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó 

történelmi, földrajzi kérdések megbeszélése 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok 

elvégzése 

FOGALMAK 

ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy népballada értelmezése és előadása (pl. Kőmíves Kelemen vagy Kádár Kata). 

 A műfaji sajátosságok megfigyelése, elemzése (szaggatottság, kihagyás, elhallgatás 

stb.). 

 Arany János: A walesi bárdok – egy műballada értelmezése és előadása. 

 Egyszólamú, egyenes vonalú (lineáris) szerkezet. 

 Műfaji sajátosságok (pl. kihagyásosság) és művészi megoldások (pl. ismétlés, 

fokozás, szórendcsere/inverzió, versforma, zeneiség). 

 Magatartásformák; bűn és bűnhődés, lélektaniság. 

 Arany János: Ágnes asszony 

 Történelmi ballada: Arany János: Szondi két apródja vagy 

 Vörösmarty Mihály: A buvár Kund 

 Vígballada: Egyszer egy királyfi 

Javasolt tevékenységek 

 A Kőmíves Kelemenné c. népballada etikai kérdései, a babona megbeszélése. 

 A rockopera részletének meghallgatása. 

 A walesi bárdok keletkezési körülményei: ppt bemutatása. 

 Megzenésített változata. 

 A történet dramatikus előadása. 

 A Szondi két apródja c. ballada illusztrációja, szerepenkénti felolvasása. 
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 Vígballada némajátékkal történő eljátszása. 

3. TÉMAKÖR: SZERETET, HAZASZERETET, SZERELEM 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség. Ismeretek József Attila, 

Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres 

Sándor egy-egy alkotásáról (memoriterek is). 

3.1. ALTÉMAKÖR: SZERETET 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről 

vélemény megfogalmazása szóban és írásban  

 A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése 

és összehasonlítása 

  A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák 

elkülönítése lírai és prózai szövegekben 

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak 

elkülönítése  

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz 

kapcsolódó valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok 

elvégzése 

FOGALMAK 

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; 

dal, népdal 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Bibliai történetek 

 Mária és József története 

 Jézus tanítása a gyermekekről 

 (karácsonyi ünnepkör) 

 Választható irodalom: 

 Ady Endre: Karácsony 

 Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

 Juhász Gyula: Karácsony felé 

 Fekete István: Róráté 

 Kányádi Sándor: Hattyúdal 

 Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  
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Javasolt tevékenységek 

 A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó művek olvasása, értelmezése. 

 A hittanos ismeretek és az irodalmi művek összehasonlítása. 

 Csoportmunkában felfedezik a versek témáját, rímszerkezetét. 

 Karácsonyi szavalóverseny. 

 Istenes versmondó verseny. 

 Az irodalmi alkotások előadása, a karácsonyi ünnepkör hangulatának 

megteremtése. 

 Egymás produkcióinak értékelése, a versválasztás szempontjai. 

 Szeretetvendégség – karácsonyi versek és finomságok az irodalomórán. 

 

4. TÉMAKÖR: ARANY JÁNOS: TOLDI 

HELYI ÓRASZÁM: 28 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Elbeszélő költemény, felező 12-es forma; Petőfi Sándor: János vitéz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási 

stratégiák fejlesztése 

 Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű 

vonatkozásában 

 Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok) 

 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály stb.) 

megtárgyalása 

 Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, 

értelmezése a jelentésteremtésben 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, 

túlzás, megszólítás 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A Toldi cselekménye, szerkezete. 

 Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása (értelmezés, jellemzés); kapcsolatai, 

konfliktusai (elemzés).  

 Arany lélekábrázolása (családi kapcsolatok; bűn és megtisztulás).  

 A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során a poétikai eszközök 

elemzése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, pl. ellentét, 

párhuzam, túlzás, felsorolás, részletezés, szótőismétlés). 

 Verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok. 
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Javasolt tevékenységek 

 Egyes énekek meghallgatása, a művészei előadásmód megfigyelése. 

 Régies kifejezések gyűjtése és értelmezése. 

 Toldi fegyverzetének lerajzolása. 

 Dramatikus játékokkal a történet előadása. 

 Tárgyalás szervezése a harmadik ének után. 

 Gondolatok kihangosítása, pl. György a királynál. 

 Illusztráció készítése az epizódokhoz. 

 A lovagi erények összegyűjtése. 

 A párviadal térképen történő ábrázolása. 

 Az epikus szerkezet képekben történő felvázolása. 

 Ki mondta kinek? 

 Fogalmazások: Bűnös-e Toldi? 

 Interjú egy pesti lakossal: Mi történt a bika szabadulása után? 

 Egy emlékezetes karácsony: amikor még Miklós és György kisgyermek volt. 

5. TÉMAKÖR: FAZEKAS MIHÁLY: LÚDAS MATYI 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban 

véleményt fogalmaz meg 

 A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

  A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak 

elkülönítése  

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó 

történelmi, földrajzi kérdések megbeszélése 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok 

elvégzése 

FOGALMAK 

próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, 

hexameter;  

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A hősies magatartás néhány példája, változata; a próbatételek, kalandok szerepe. 

 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – műértelmezés. 
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 Szerkezet (a négy levonás kapcsolódása; ismétlés és fokozás); a konfliktusok 

jellege; népiesség és időmértékes forma. 

Javasolt tevékenységek 

 A régies szöveg értelmezése, hangos olvasás gyakorlása. 

 Egyes levonások meghallgatása auditív módon. 

 Dramatikus megjelenítés: vásár, erdő, építkezés. 

 Képregény készítése. 

 Az irodalom és a mozgókép kapcsolata. 

 A mű adaptációinak megtekintése, összevetése az eredeti szöveggel. 

 Fogalmazás készítése egy vásári árus, egy falubeli, az édesanya szemszögéből. 

 Az időmértékes verselés fogalmának kialakítása, a hexameter felfedeztetése a mű 

alapján. 

 Köznyelvi hexameterek keresése az interneten. 

 

6. TÉMAKÖR: GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Korábban olvasott regények, ifjúsági regények. Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, 

helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

FOGALMAK 

történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok – sok szempontú megközelítés. 

 Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, 

szerkezet; a szereplők csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok. 

 Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód. 

 Bornemissza Gergely életútja. 
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 A mű fontos témái (történelem, hősiesség, barátság, szerelem, árulás stb.) és 

motívumai (pl. hold, csillag, gyűrű). 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka. 4-5 fős csoportok a mű címére, eseményeire, helyszíneire és 

szereplőire vonatkozó kérdéssort töltenek ki. 

 Elkészítik a vár alaprajzát, makettjét. 

 Levelet fogalmaznak Veli bégnek Török Bálint kiszabadítása ügyében. 

 Kívülről megtanulják az eskü szövegét. 

 Készítenek egy ún. Várfoglaló társasjátékot (amely a Honfoglaló játék analógiájára 

épül), s a csoportok vetélkedő formájában játszanak. 

 Online játék: Egri csillagok, Légy Eger csillaga! 

7. TÉMAKÖR: SZERETET, HAZASZERETET, SZERELEM 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség. Ismeretek József Attila, 

Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres 

Sándor egy-egy alkotásáról (memoriterek is). 

7.1. ALTÉMAKÖR: HAZASZERETET, SZERELEM 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről 

vélemény megfogalmazása szóban és írásban  

 A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése 

és összehasonlítása    

  A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák 

elkülönítése lírai és prózai szövegekben 

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak 

elkülönítése  

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz 

kapcsolódó valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok 

elvégzése 

1. SZERELEM 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

 Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

 Radnóti Miklós: Bájoló 

 Választható irodalom 

 Szerelem a népdalokban: 
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 Tavaszi szél vizet áraszt 

 A csitári hegyek alatt 

Javasolt tevékenységek 

 Kutatómunka. 

 Tanulói előadások Csokonai, Petőfi és Radnóti szerelmeiről. 

 Csoportmunkában megadott szempontok alapján feldolgozzák a verseket. 

Beszámolnak tapasztalataikról. 

 Szavalóverseny. 

2. HAZASZERETET 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz 

 Vörösmarty Mihály: Szózat  

 Petőfi Sándor: Honfidal 

 Választható irodalom 

 Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 

 Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

 Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

 Irodalom és mozgókép 

 Hollós László–Dala István: Szerelmes földrajz/ vagy 

 Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés Magyarországon (részlet, lehetőleg a saját 

régióról) 

Javasolt tevékenységek 

 Mit jelent számomra a szülőföld? Fogalmazás a téma előkészítésére. 

 Milyen körülmények között születhettek a versek? 

 Gyűjtőmunka: hazaszeretetről szóló versek bemutatása. 

 Projektmunka: Szülőföldem, lakóhelyem, Szentendre. 

 A város nevezetességeinek felderítése csoportokban térképpel és feladatlappal 

8. TÉMAKÖR: EGY SZABADON VÁLASZTOTT VILÁGIRODALMI IFJÚSÁGI 

REGÉNY 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Korábban olvasott regények, ifjúsági regények. Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, 

helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 
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 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

FOGALMAK 

A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

 Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 

  

Javasolt tevékenységek 

 A regény erkölcsi mondanivalójának felfedeztetése. 

 Közös olvasással a legfontosabb részek kiemelése. 

 Olvasónapló készítése előre megadott kérdések alapján. 

 Rajzos illusztrációk. 

 Napló a nyárról címmel feljegyzéseket készítenek a gyerekek a nyári szünetben. 
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7–8. ÉVFOLYAM 

A 7–8. évfolyamon tovább folytatódik az ismeretek bővítése, a kompetenciák fejlesztése 

(azaz megerősítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése), és az érzelmi 

nevelés. 

Ennek a tanítási-tanulási szakasznak a végére a tanulók biztos szövegértési készséggel 

rendelkeznek, szövegalkotási képességeiket folyamatosan bővíteni kell. Cél, hogy a 8. 

évfolyam végére a tanulók értőn alkalmazzák a nyelvi ismereteiket: értsék anyanyelvük 

szerkezetét, grammatikáját, össze tudják vetni anyanyelvük sajátosságait az általuk tanult 

idegen nyelv sajátosságaival. Ismerjék fel az adott kommunikációs helyzetet, ennek 

megfelelően az általuk tanult műfajokban, írásban és szóban helyesen és pontosan, a 

magyar nyelv szabályai szerint fejezzék ki magukat.  

Tudják alkalmazni a digitális szövegalkotás és -befogadás módjait. Képesek legyenek saját 

véleményüket logikusan kifejteni, érvelni, s tanulják meg a toleráns nyelvhasználatot. Ezek 

birtokában tudnak a tanulók egymással együttműködni, csapatban és párban dolgozni, így 

tudják megérteni egymás gondolatait, és saját gondolataikat a lehető legpontosabban 

elmondani, megértetni másokkal. Ez teremt lehetőséget a személyiségük fejlesztésére, 

érzelmi nevelésükre is.  

A 7–8. évfolyamon a tanulók a magyar nyelv rendszerének további szintjeit ismerik meg. 

A nyelvi oktatás középpontjában továbbra is a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll.  

A tanult nyelvi szintek nyelvtani ismereteit a diákok a szövegek értelmezésében, a 

szövegalkotásban és az idegen nyelv tanulásában betöltött szerepük szerint vizsgálják. 

Ennek a tananyagnak a középpontjában az egyszerű és összetett mondatok, az állandósult 

szókapcsolatok állnak. A funkcionális nyelvhasználati ismeretek mellett a tanulók 

elhelyezik a magyar nyelvet a világ nyelvei között, tájékozódnak a magyar nyelv 

történetének főbb állomásairól, közben többféle szövegépítő eljárással, kommunikációs 

technikával találkoznak. 

A nyelvoktatásban fontos szerepet kap az egyéni fejlesztés. A tanulás tanítása (elemző 

olvasás, kulcsszavak, lényegkiemelés, vázlatírás, gondolati váz elkészítése, szövegalkotás) 

a magyar nyelv és irodalom tanításának is lehetősége és feladata.  

A 7–8. évfolyamon a tanulók – életkori sajátosságaik, illetve korábbi tanulmányaik alapján 

képessé válnak arra, hogy megismerjék az európai és a magyar kultúra nagy korszakait, 

ezeknek a stílus- és művelődéstörténeti koroknak kiemelkedő alkotásait, és egyre 

hangsúlyosabbá válik a poétikai-retorikai ismeretek bővítése is. A 13–15 éves gyerekek 

már képesek arra, hogy ne csak fabuláris szinten értelmezzenek egy-egy szöveget, hanem 

tanári irányítással jelentésteremtésre is vállalkozzanak, és megértsék saját kultúrájuk 

történelmi adottságait, irodalmi törekvéseit.  

A 7-8. évfolyam irodalomtanításának témakörei: 

 Korok és portrék,  

 Magyar vagy világirodalmi regény, 

 Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében,  

 Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében,  

 A 20. századi történelem az irodalomunkban,  

 Szórakoztató irodalom.  

A 8. osztályosokat a tanterv a középiskolai felkészülésben és a pályaválasztásban az eddig 

tanultak rendszerező ismétlésével segíti. 
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A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, 

művek 

I. A törzsanyag 

 A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 

elérését biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

 A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a 

helyi sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

Cél, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom nagy korszakait, 

művelődéstörténeti szakaszait, az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként 

is lássák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési 

szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, 

elbeszélésmódok felismerése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai 

jellegzetességekkel is a tanulók.  

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

Magyar nyelv  

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 5 

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, mellérendelő 

szószerkezet 
53 

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, szóalkotási 

módok – játékos feladatokkal 
12 

Könyvtárhasználat 2 

Készüljünk a felvételire! 24 

Szövegértés, szövegalkotás 7 

Összetett mondat a szövegben 18 

Nyelvtörténet, nyelvrokonság – játékosan 11 

Szófajok rendszerezése - helyesírása 12 

Összesen: 144 

Irodalom  

I. Korok és portrék  

A) A középkor 3 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 11 

C)  Irodalmunk a 17–18. században 10 

D-E) Klasszicizmus és romantika 44 

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 4 

III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első 

felében  
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A) Líra a 20. század első felének magyar 

irodalmában 
40 

B) Epika a 20. század első felének magyar 

irodalmában 
10 

C) ,,Vérző Magyarország” - Trianon 2 

IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében  

A) Líra a 20. század második felének magyar 

irodalmában 
6 

B) Epika a 20. század második felének magyar 

irodalmában 
2 

C) Dráma a 20. század második felének magyar 

irodalmában 
2 

V. A 20. századi történelem az irodalomban (II. világháború, 

holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra 

áldozatai, 1956) 

8 

VI. Szórakoztató irodalom 2 

Összesen: 144 

7–8. ÉVFOLYAM TANANYAG-TARTALMA: 

Magyar nyelvtan 

Törzsanyag Ajánlott tananyag 

I. Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Kommunikáció szóban és írásban Kommunikációs helyzetek paródiái, 

karikatúrái 

Hagyományos és digitális iskolaújság 

szerkesztése: műfajok, szerkesztők, 

szerkesztési elvek 

A reklám médiumai, műfajai, hatásai 

Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar 

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

Vita és érvelés 

Kommunikációs zavar 

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, 

tájékoztató és véleményközlő műfajai 

Reklám, hirdetés, apróhirdetés 

II. Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő 

szószerkezetek, a szóösszetételek 

A mondat a szövegben, a mondatok 

csoportosítása 

A mondatrészek és stilisztikai szerepük:  

nominális és verbális stílus 

Vonzatok és mondatszerkezetek 

A vonzatok vizsgálata a tanult idegen 

nyelvben, összevetése a magyar nyelv  

sajátosságaival 

Az állítmány 

Az alany 

A tárgy 
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Határozók 

Hely-, idő-, állapot- és módhatározó 

A szószerkezetek jelentéstömörítő 

szerepe, különös tekintettel az állandósult 

szókapcsolatokra 

A szóösszetételek jelentéstömörítő 

szerepe, különös tekintettel az állandósult 

szókapcsolatokra 

 

Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és állandó 

határozó 

A jelzők  

Minőség-, mennyiség-, birtokos-, és 

értelmező jelző 

A mellé-, és alárendelő szószerkezet 

Az egyszerű mondat szerkezete 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Szóképzés 

Alárendelő szóösszetételek 

Mellérendelő szóösszetételek 

III. A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási módok – 

játékos feladatokkal 

A köznyelv és csoportnyelvek A nagy magyar nyelvjárások hangtani, 

szókészletbeli jellemzőinek összevetése 

digitális anyagok segítségével 

Torz mozaikszavak stílushatásai 

Nyelvjárások 

Ritkább szóalkotási módok 

Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 

IV. Könyvtárhasználat 

V. Készüljünk a felvételire! 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti 

egységei 

Szövegtípusok és műfaji, retorikai, 

stilisztikai jellemzői 

Az érv és a cáfolat 

Érvtípusok 

Egyenes érvelés, inverz érvelés 

VII. Összetett mondat a szövegben 

A mellérendelő összetett mondat A többszörösen összetett mondat  

Körmondatok az irodalmi művekben 

Az idézés fajtái 

Az alárendelő összetett mondatok 

A sajátos jelentés tartalmú mellékmondat 

Az összetett mondat helyesírása 

Az idézés 

VIII. Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan 

A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint A rovásírás írásjegyei, fellelhető 

rovásírásos nyelvemlékeink 
Nyelvünk eredete, rokonsága 
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Nyelvtörténet, nyelvemlékek A jövevényszavak jelentésváltozásai 

A nyelvújítás mulatságos túlkapásai 

 

Nyelvújítás 

 

Irodalom 

Törzsanyag Ajánlott művek 

I. Korok és portrék 

A)  Középkor 

István király intelmei Imre herceghez 

(részletek) 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Árpád, 

Szent László) 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került 

holló Mátyás király címerébe? (Kóka 

Rozália gyűjtése alapján) 

Mátyás királlyá koronázása;  

Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról  
Bornemisza Péter: Siralmas énnékem 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról való ének (részletek) 

Balassi Bálint: Egy katonaének Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így 

köszöne néki 

Balassi Bálint: Adj már csendességet 

Irodalom és színház vagy film kapcsolata 

A reneszánsz dráma  

Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia 

vagy később tárgyalva:  

Molière: A képzelt beteg 

C) Irodalmunk a 17-18. században 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek: I./1-21.versszak) 

Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő 

harmatát 

Lévay József: Mikes 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Rákóczy 

menekülése a börtönből) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

 D-E) Klasszicizmus és romantika 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petőfi Sándor: Csokonai 

Áprily Lajos: Séta Debrecenben 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Széchenyi Istvánról: Az 

Akadémia alapítása; A hídvám) 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 
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Petőfi Sándor: Nemzeti dal Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Kossuth Lajosról: A sorsfordító 

kabát) 

Kossuth-nóta 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (Kossuth Lajos – részlet) 

Vörösmarty Mihály: Petike 

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Petőfi és Arany levelezése – részletek 

Arany János: V. László 

Arany János: Szondi két apródja 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A fülemile 

Arany János: A tölgyek alatt vagy 

Epilógus 

Jókai: A huszti beteglátogatók 
Irodalom és film kapcsolata  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 

 

 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

vagy A két koldusdiák  

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 

III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… Ady Endre: Ember az embertelenségben 

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 

Babits Mihály: A második ének (részlet) 

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 

Juhász Gyula: Anna örök 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Tóth Árpád: Láng 

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben 

(részlet)  

Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő 

édesanyámnak 

József Attila: Szeretném, ha vadalmafa 

lennék  

József Attila: Istenem 

Áprily Lajos: A rím 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 

Babits Mihály: Ádáz kutyám 

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról 

álmodom 

Juhász Gyula: Milyen volt 

Dsida Jenő: Hálaadás 

József Attila: Rejtelmek 

József Attila: Kertész leszek  

József Attila: Születésnapomra 

Reményik Sándor: Templom és iskola 

Áprily Lajos: Március 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

Kós Károly: Az országépítő (részlet) Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár  

Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó  

          mindhalálig 
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Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

 

C) ,,Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomban 

Reményik Sándor: Mi a magyar? Babits Mihály: Hazám 

Babits Mihály: Áldás a magyarra  

Juhász Gyula: Trianon 

Juhász Gyula: Testamentum  

Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 

Márai Sándor: Napló (részlet) 

IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 

A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) Nagy László: Az én szívem 

Nemes Nagy Ágnes: Félelem 

Csoóri Sándor: Szomorúság 

 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa 

Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér 

(részlet) 

Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák 

(részletek) 

 

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 

Irodalom és színház vagy mozgókép  

Egy szabadon választott drámai alkotás 

V. A 20. századi történelem az irodalomban  

(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

Irodalom és mozgókép  

Szabó Magda: Abigél 

 

Pilinszky János: Francia fogoly (részlet) Pilinszky János: Harbach, 1944 

Anna Frank naplója 

Choli Daróczi József: Dal Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Irodalom és mozgókép  

George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

(részlet) 

Márai Sándor: Mennyből az angyal 

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 

 VI. Szórakoztató irodalom 

Irodalom és mozgókép  

Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt 

beteg 

Szabó Magda: Abigél 

MEMORITEREK: 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 

József Attila: Születésnapomra (részlet) 

József Attila: Mama 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 
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7. ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV 

Magyar nyelvtan 

Törzsanyag Ajánlott tananyag 

I. Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Kommunikáció szóban és írásban Kommunikációs helyzetek paródiái,  

karikatúrái   

Hagyományos és digitális iskolaújság 

szerkesztése: műfajok, szerkesztők, 

szerkesztési elvek 

A reklám médiumai, műfajai, hatásai 

Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar   

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

Vita és érvelés 

Kommunikációs zavar 

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, 

tájékoztató és véleményközlő műfajai 

Reklám, hirdetés, apróhirdetés 

II. Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő szószerkezetek, a 

szóösszetételek 

A mondat a szövegben, a mondatok 

csoportosítása 

A mondatrészek és stilisztikai szerepük:       

nominális és verbális stílus 

Vonzatok és mondatszerkezetek 

A vonzatok vizsgálata a tanult idegen 

nyelvben, összevetése a magyar nyelv  

sajátosságaival 

A szószerkezetek jelentéstömörítő szerepe, 

különös tekintettel az állandósult 

szókapcsolatokra 

A szóösszetételek jelentéstömörítő szerepe, 

különös tekintettel az állandósult 

szókapcsolatokra 

 

Az állítmány 

Az alany 

A tárgy 

Határozók 

Hely-, idő-, állapot- és módhatározó 

Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és állandó 

határozó 

A jelzők  

Minőség-,mennyiség-, birtokos és 

értelmező jelző) 

A mellé- és alárendelő szószerkezet 

Az egyszerű mondat szerkezete 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Szóképzés 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

Magyar nyelv 72 

Szófajok rendszerezése - helyesírása 12 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 5 

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá- és 

mellérendelő szószerkezet: az állítmány, az alany és a tárgy 
14 

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá és 

mellérendelő szószerkezet: a határozók 
23 

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá és 

mellérendelő szószerkezet: a jelzők 
12 
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Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá és 

mellérendelő szószerkezet: az alá- és a mellékrendelő 

szószerkezet 

4 

Könyvtárhasználat 2 

1. TÉMAKÖR: SZÓFAJOK RENDSZEREZÉSE – HELYESÍRÁSA 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, 

szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése főleg a szófajtani ismeretek 

elsajátításához kapcsolódóan.  

 A szófajok és a tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése. 

 A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg 

megértése és szövegalkotási folyamatában; az ön-kontroll és szövegjavítás 

fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. 

 Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári isme-retek; Idegen nyelvek; 

Vizuális kultúra; Természetismeret, Informatika: a tantárgyra jellemző fogalmak, 

tulajdonnevek, földrajzi nevek, digitális kifejezések helyesírása. 

 A szófajokról tanultak elmélyítése. 

 A tudatos nyelvhasználat fejlesztése. 

FOGALMAK 

Ige, főnév, melléknév, számnév, névmások, határozószók, igenevek 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A 6. osztályban tanult szófajok áttekintése 

 A főnév és a tulajdonnevek helyesírása 

 A melléknév, számnév fajtái és helyesírásuk, különös tekintettel az –i képzős 

melléknevek helyesírására 

 Névmások felismerése szövegkörnyezetben 

 Az igenevek képzése, megkülönböztetése  

 A kettős szófajúság szövegben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Nagybetűs tulajdonnevek átírása folyóírással. 
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 Ország-város-fiú-lány játék, csak az nyerhet, aki hibátlanul írja le a neveket. 

 Tulajdonnevek átalakítása melléknévvé, az –i képző helyes használata. 

 Csekkek kitöltése, számnevek helyesírása. 

 Szófajok keresése megadott szempontok alapján. 

 Szövegből kiemelt mondat szavainak szófajtani elemzése. 

2. TÉMAKÖR: A KOMMUNIKÁCIÓ, DIGITÁLIS ÍRÁSBELISÉG FEJLESZTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Kommunikációs tényezők: feladó, címzett, csatorna, üzenet. Verbális és nonverbális 

kommunikáció. A digitális levelezés formái. Informatikai ismeretek. Más tantárgyakban 

(informatika, idegen nyelv) szerzett tapasztalatok. A digitális oktatás tapasztalata.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi helyzetekben 

 A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós lehetőség 

alkalmazása 

 A szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése hagyományos és digitális 

források, eszközök használatával 

 A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése 

 A kommunikációs zavar felismerése, javítása 

 Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 

 A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és 

alkalmazása 

FOGALMAK 

tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, 

hozzászólás, felszólalás, alkalmi beszéd  

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kommunikáció szóban és írásban 

 Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

 Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

 Vita és érvelés 

 Kommunikációs zavar 
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 A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, tájékoztató és véleményközlő műfajai 

 Reklám, hirdetés, apróhirdetés 

Javasolt tevékenységek 

 Kommunikációs helyzetek paródiái,  karikatúrái 

 Hagyományos és digitális iskolaújság szerkesztése: műfajok, szerkesztők, 

szerkesztési elvek. 

 A reklám médiumai, műfajai, hatásai 

 Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar: újságcikkek illetve internetes oldalak 

böngészése, hibakeresés 

3. TÉMAKÖR: MONDAT A SZÖVEGBEN – EGYSZERŰ MONDAT RÉSZEI, AZ ALÁ 

ÉS MELLÉRENDELŐ SZÓSZERKEZET: AZ ÁLLÍTMÁNY, AZ ALANY ÉS A 

TÁRGY 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A nyelv változásainak megfigyelése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 

 Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 

 Az egyszerű mondat központozása 

 A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 

 A mondatrészek megtanulása (alany, állítmány, tárgy) 

 A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésnek elkülönítése, 

tudatos alkalmazása  

FOGALMAK 

Mondat, mondatok osztályozása, mondatok szerkezete, mondatrész, állítmány, alany, tárgy 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Mondatok osztályozása 

 Az állítmány 

 Igei és névszói-igei állítmány 

 Az alany 

 Az alany kifejezőeszközei 

 Általános és határozatlan alany 
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 A tárgy 

 A tárgy fajtái: eredmény- és iránytárgy 

 Szerkezeti vázlat 

Javasolt tevékenységek 

 A mondatok osztályozási szempontjai után csoport- vagy páros munkában 

megadott mondatok csoportosítása. 

 Az egyszerű mondatban igei állítmány keresése, majd szófaji sajátosságainak 

megállapítása. 

 A névszói-igei állítmány keletkezése. 

 Mondatok átalakítása: igei rész nélküli mondatokat segédigékkel bővítünk, pl. múlt 

időbe tesszük a mondatot. 

 Az állítmány és az alany kapcsolatának felfedeztetése, egyeztetése: helytelen 

mondatok javítása. 

 A tárgy kifejezőeszközei, a –t rag szerepe. 

 Mondatok csoportosítása a tárgy fajtájának megfelelően. 

 Szerkezeti vázlat készítése a mondatrészek kiírásával, majd csak jelekkel. 

 A főnévi igenév sajátos szerepének vizsgálata. 

4. TÉMAKÖR: MONDAT A SZÖVEGBEN – EGYSZERŰ MONDAT RÉSZEI, AZ ALÁ 

ÉS MELLÉRENDELŐ SZÓSZERKEZET: HATÁROZÓK 

HELYI ÓRASZÁM: 23 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. Az állítmány, az alany és a tárgy. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A nyelv változásainak megfigyelése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 

 Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 

 Az egyszerű mondat központozása 

 A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 

 A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésnek elkülönítése, 

tudatos alkalmazása  

 A mondatrészek megtanulása: határozók (időhatározó, helyhatározó, 

részeshatározó, mód- és állapothatározó, ok-és célhatározó, eszköz- és társhatározó, 

állandó határozó) 

FOGALMAK 

Mondatrészek, határozók, szórend 
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ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Határozók 

 Hely-, idő-, állapot- és módhatározó  

 Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és állandó határozó  

 Egyéb határozók 

Javasolt tevékenységek 

 Ki? Hol? Miért? Kivel? Hogyan? játék a határozók bevezetésekor. 

 A cselekvés körülményeit határozzák meg: a helyhatározó és a képes helyhatározó 

elkülönítése példák alapján. 

 Határozók állandósult szókapcsolatokban: némajátékkal eljátsszuk a szólást, 

közmondást, majd az írott szöveget elemezzük, megállapítva, milyen határozót 

találunk benne. 

 Egy kis krimi! Határozós mondatok alapján keressük a történet megoldását. Minden 

jól megfejtett mondat közelebb visz a rejtély felfedéséhez. 

 Szerkezeti ábra alapján mondatokat szerkesztünk. 

 

5. TÉMAKÖR: MONDAT A SZÖVEGBEN – EGYSZERŰ MONDAT RÉSZEI, AZ ALÁ 

ÉS MELLÉRENDELŐ SZÓSZERKEZET: A JELZŐK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. Az állítmány, az alany és a tárgy, határozók. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A nyelv változásainak megfigyelése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 

 Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 

 Az egyszerű mondat központozása 

 A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 

 A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésnek elkülönítése, 

tudatos alkalmazása  

 A mondatrészek megtanulása: jelzők (minőség-, mennyiség-, birtokos jelző, 

értelmező) 

FOGALMAK 

jelzős szószerkezet, jelző és jelzett szó 
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ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A jelzők  

 Minőségjelző 

 Mennyiségjelző 

 Birtokos jelző 

 Értelmező jelző 

 A tanult mondatrészek felismerése 

 Mondatok elemzése és ábrázolása 

Javasolt tevékenységek 

 Új játékos a csapatban! 

 Kihez tartozik a jelző? 

 Jelző és jelzett szó egyeztetése. 

 Köznyelvi jelzők gyűjtése, jelentésárnyalatok megfigyelése. 

 Kiről állítom? 

 A birtok és a birtokos viszonya. 

 A részeshatározó és a birtokos jelző elkülönítése. 

 Címek, híres emberek neveinek összegyűjtése, akiknek értelmező áll a nevük 

mögött: pl. Széchenyi, a legnagyobb magyar. 

 A tanult összes mondatrész elemzése és ábrázolása házi dolgozat keretében. 

  Szerkezeti vázlatokhoz mondatok szerkesztése. 

 Halandzsanyelv elemzése,  mondatrészek megállapítása 

  Kiemelt szavak mondatrészi szerepe. 

6. TÉMAKÖR: MONDAT A SZÖVEGBEN – EGYSZERŰ MONDAT RÉSZEI, AZ ALÁ 

ÉS MELLÉRENDELŐ SZÓSZERKEZET: AZ ALÁ- ÉS A MELLÉRENDELT 

SZÓSZERKEZETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. Az állítmány, az alany és a tárgy, határozók. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A nyelv változásainak megfigyelése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 

 Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 

 Az egyszerű mondat központozása 

 A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 
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 A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésnek elkülönítése, 

tudatos alkalmazása  

 A mellérendelő és az alárendelő szószerkezet fajtáinak megismerése, elemzése 

FOGALMAK 

egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szintagma, szószerkezetek (alárendelő: alanyos, 

tárgyas, határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes) 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A mellé- és alárendelő szószerkezet  

 Az egyszerű mondat szerkezete  

 Az egyszerű mondat helyesírása  

 A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók és 

mondatszók.  

 A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és alkotásuk.  

Javasolt tevékenységek 

 Alárendelő szószerkezetek jelölése a szerkezeti vázlatban. 

 Alárendelő szószerkezetek csoportosítása: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős. 

 Szószerkezetek alkotása, mondatbővítés. 

 Alaptagot bővítek különböző szószerkezetté. 

 Mellérendelő szószerkezetek keresése, jelölése, csoportosítása. 

 Kapcsolatos és ellentétes mellérendelések létrehozása.  

7. TÉMAKÖR: KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, 

folyóirat, rovat, célcsoport, könyvismertetés 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és 

nem lineáris, hagyományos és digitális szövegek 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

FOGALMAK 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai könyvtár könyvtári óra keretében történő látogatása. A könyvtári 

ismeretek önálló böngészéssel való elsajátítása. A városi könyvtári óra 

igénybevétele, megszervezése. Újságok tanulmányozása csoportmunka keretében. 
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7. ÉVFOLYAM 

IRODALOM 

Irodalom 

Törzsanyag Ajánlott művek 

II. Korok és portrék 

D)  Középkor 

István király intelmei Imre herceghez 

(részletek) 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Árpád, 

Szent László) 

E) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került 

holló Mátyás király címerébe? (Kóka 

Rozália gyűjtése alapján) 

Mátyás királlyá koronázása;  

Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról  
Bornemisza Péter: Siralmas énnékem 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról való ének (részletek) 

Balassi Bálint: Egy katonaének Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így 

köszöne néki 

Balassi Bálint: Adj már csendességet 

Irodalom és színház vagy film kapcsolata 

A reneszánsz dráma  

Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia 

vagy később tárgyalva:  

Molière: A képzelt beteg 

F) Irodalmunk a 17-18. században 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek: I./1-21.versszak) 

Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő 

harmatát 

Lévay József: Mikes 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Rákóczy 

menekülése a börtönből) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

 D-E) Klasszicizmus és romantika 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petőfi Sándor: Csokonai 

Áprily Lajos: Séta Debrecenben 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Széchenyi Istvánról: Az 

Akadémia alapítása; A hídvám) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Kossuth Lajosról: A sorsfordító 

kabát) 

Kossuth-nóta 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 



 
72 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Arany János: A fülemile Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (Kossuth Lajos – részlet) 

Vörösmarty Mihály: Petike 

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Petőfi és Arany levelezése – részletek 

Arany János: V. László 

Arany János: Szondi két apródja 

Arany János: A tölgyek alatt vagy 

Epilógus 

Jókai: A huszti beteglátogatók 

 

Irodalom és film kapcsolata  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 

 

 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

vagy A két koldusdiák  

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt 

beteg 

MEMORITEREK: 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Irodalom 72 óra 

Korok és portrék: a középkor, a reneszánsz, humanizmus, 

reformáció, a 17-18. századi irodalom, klasszicizmus 
24 

Romantika: A) Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály 

költészete 
18 

Romantika: B) Petőfi, Arany, Jókai 18 
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Romantika: C) Mikszáth Kálmán 8 

Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 4 

1. TÉMAKÖR: KOROK ÉS PORTRÉK: A KÖZÉPKOR, A RENESZÁNSZ, 

HUMANIZMUS, REFORMÁCIÓ, A 17-18. SZÁZADI IRODALOM, 

KLASSZICIZMUS 

HELYI ÓRASZÁM: 24 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Történelmi korok. Lírai és epikai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró 

költemény, életkép. Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező 

12-es.) Időmértékes verselés, versláb. Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció. 

Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora. Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, 

fokozás, szórendcsere. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

 Az európai kultúra kialakulásának megismerése  

 A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

 A reneszánsz világkép értelmezés 

 A reformáció és az anyanyelvi kultúra összefüggésének felismerése 

 A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumainak 

megismerése 

 A reneszánsz drámaváltozatok elkülönítése 

 Egy adott mű különböző művészeti ágakban és médiumokban megjelenő 

adaptációjának összehasonlítása 

 A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

 A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeink 

megismerése 

 A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeinek megismerése 

 A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében 

FOGALMAK 

reneszánsz,  humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, 

epigramma, dráma, vígjáték (komédia) kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, 

levél, emlékirat  

1.1. ALTÉMAKÖR: KÖZÉPKOR, RENESZÁNSZ, HUMANIZMUS REFORMÁCIÓ 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 István király intelmei Imre herceghez (részletek) 

 Reneszánsz, humanizmus, reformáció 
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 Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló Mátyás király címerébe? (Kóka 

Rozália gyűjtése alapján) 

 Janus Pannonius: Pannonia dicsérete 

 Balassi Bálint: Egy katonaének 

 Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne néki 

 Irodalom és színház vagy film kapcsolata 

 Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia – a reneszánsz dráma 

 vagy később tárgyalva:  

 Molière: A képzelt beteg 

Választható irodalom: 

 Jókai Mór: A magyar nemzet története regényes rajzokban (részletek: Árpád, Szent 

László) 

 Mátyás királlyá koronázása;  

 Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

 Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról 

 Balassi Bálint: Adj már csendességet 

 Balassi Bálint: Borivóknak való 

 Bornemisza Péter: Siralmas énnékem 

 Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljáról való ének (részletek) 

Javasolt tevékenységek 

 A művészettörténeti korok bemutatása tanulói előadások alapján. 

 A különböző művészeti ágak fejlődése (illusztráció ppt) összefüggésben az 

irodalommal. 

 A reneszánsz, humanista ember, az itáliai művészek alkotásai, Leonardo 

találmányai: tanulói gyűjtőmunka. 

 Az epigramma mint sírfelirat, érdekességek gyűjtése. 

 A reneszánsz megjelenése Shakespeare: Romeo és Júlia c. művében. 

 A manierista Balassi. 

 A hídszerkezet felismertetése az Egy katonaének c. versben. 

 Kitekintés: a választható irodalom egy alkotásának bemutatása. 

1.2. ALTÉMAKÖR: REFORMÁCIÓ, A 17-18. SZÁZADI IRODALOM, 

KLASSZICIZMUS 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Irodalmunk a 17-18. században 

 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek: I./1-21.versszak) 

 Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek 

 Klasszicizmus  

 Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 

 Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Választható irodalom 

 Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő harmatát 

 Lévay József: Mikes 

 Jókai Mór: A magyar nemzet története regényes rajzokban (részletek: Rákóczy 

menekülése a börtönből) 
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 Petőfi Sándor: Csokonai 

 Áprily Lajos: Séta Debrecenben 

 Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a táborozáskor 

 Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Javasolt tevékenységek 

 A reformáció törekvései és megjelenése az irodalomban. 

 Csoportmunkában összegyűjteni a történelmi ismereteket. (Reformáció, Rákóczi-

szabadságharc) 

 Levél formai követelményei. 

 A fiktív levél fogalma. 

 Levélírás egy „elérhetetlen” személyhez. 

 A klasszicizmus, a felvilágosodás eszméi – történelmi tabló. 

 A Reményhez c. vers megzenésített változata. 

 A memoriter zenei előadása.  

2. TÉMAKÖR: ROMANTIKA: KÖLCSEY FERENC ÉS VÖRÖSMARTY MIHÁLY 

KÖLTÉSZETE 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Történelmi korok. Lírai és epikai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró 

költemény, életkép. Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező 

12-es.) Időmértékes verselés, versláb. Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció. 

Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora. Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, 

fokozás, szórendcsere. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A felvilágosodás és a romantika korának művelődéstörténeti és irodalmi 

programjának megismerése 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok bevezetése (lírai én, lírai én pozíciói; 

hangulati líra, gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)   

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése: pl. vidám, 

könnyed, humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli 

 Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabjának megismerése (pl.:, himnusz, 

epigramma, óda)  

 Alapvető szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora 

 Az irodalmi nyelv használatának gyakorlása, elmélyítése  
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FOGALMAK 

romantika; közösségi emlékezet,  önazonosság; szállóige, szónoklat, óda, himnusz, 

epigramma, románc 

2.1. ALTÉMAKÖR: Kölcsey Ferenc reformkori tevékenysége és alkotásai 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Romantika 

 Reformkor 

 Nyelvújítás 

 Kölcsey Ferenc: Huszt 

 Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz 

 Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Választható irodalom 

 Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége (történetek Széchenyi Istvánról: Az 

Akadémia alapítása; A hídvám) 

 Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége (történetek Kossuth Lajosról: A 

sorsfordító kabát) 

 Kossuth-nóta 

Javasolt tevékenységek 

 A romantika mint utolsó egységes korstílus. 

 A stílus megjelenése a különböző művészeti ágakban. (Tanulói kiselőadás, ppt.) 

 Romantika az irodalomban. 

 Különböző filmbejátszásokkal (pl. Victor Hugo: Nyomorultak) megvilágítani a 

romantikus jellem tulajdonságait. 

 Gyűjtőmunka: népi hagyományok megjelenése. 

 Reformkor: filmrészletek: a Hídember. 

 Megvilágítani a reformkori törekvéseket. 

 A nyelvújítás módszerei. 

 Nyakatekert megoldások – mondd magyarul! Kölcsey életút – ppt. 

 Humoros sírfeliratok. 

 A disztichon. 

 Történelmi események a Himnuszban. Hogyan tovább? Mi lehetett volna a 

következő versszakokban? 

 A szónoki beszéd. Tarts szónoki beszédet, miért előnyös/előnytelen a köpeny 

viselése. 

2.2. ALTÉMAKÖR_: VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖLTÉSZETE 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vörösmarty Mihály: Szózat 

 Vörösmarty Mihály: Ábránd 

 Szép Ilonka 
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 A románc 

Választható irodalom 

 Vörösmarty Mihály: Petike 

Javasolt tevékenységek 

 A Szózat történelmi eseményeinek összegyűjtése páros munkában. 

 Megzenésített változatának meghallgatása. 

 A Szózat és a Himnusz összehasonlítása csoportmunkában megadott szempontok 

alapján. 

 Azonosságok, különbségek. Milyen különbségek adódnak a műfajok eltéréséből? 

Kit szólít meg, hogyan? 

 Irodalmi esszé, előzetes vázlat és megbeszélés alapján. 

 A románc műfaji sajátosságai a Szép Ilonkában. A tanulók mindegyike választ egy 

versszakot, amelyet megtanul, majd a következő órán „összeállítjuk” a művet. 

3. TÉMAKÖR: ROMANTIKA: PETŐFI, ARANY, JÓKAI 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Lírai és epikai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, életkép. 

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező 12-es.) Időmértékes 

verselés, versláb. Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció. Szóképek: hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora. Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, 

szórendcsere. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok bevezetése (lírai én, lírai én pozíciói; 

hangulati líra, gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)   

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése: pl. vidám, 

könnyed, humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli 

 Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabjának megismerése (pl.: dal, óda)  

 Alapvető szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora 

 A novella és a regény műfaji sajátosságai felismerése 

 Novellákat és regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi 

kifejezőeszközök) értelmezése 

 A kisepikai és a nagyepikai alkotások különbségeinek felismerése (cselekmény, 

szereplők, helyszínek, tematikus fókusz, stb.) 

FOGALMAK 

humor, óda, elégia, dal, ars poetica, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés,  
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3.1 ALTÉMAKÖR: PETŐFI SÁNDOR KÖLTÉSZETE 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Petőfi életútja, forradalmi szerepe 

 Petőfi Sándor: A XIX. század költői 

 Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

 Petőfi Sándor: Szeptember végén 

 Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 

 Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

 Petőfi és Arany levelezése – részletek 

Javasolt tevékenységek 

 Petőfi életútja, ppt előadás. 

 Rejtélyek Petőfi és Szendrei Júlia életében, gyűjtőmunka megadott szempontok 

alapján (házasságuk, Petőfi halála, Júlia „hűtlensége”). 

 A költemények csoportosítása témájuk szerint. 

 A költői hitvallás megbeszélése. 

 A költők szerepe a XIX. század költői c. versben. 

 A hitvesi költészet megjelenése. 

 A rapszódia sajátosságainak megfigyeltetése Gerschwin: Kék rapszódia c. műve 

alapján. 

 Szavalóverseny március 15. alkalmából.  

3.2. ALTÉMAKÖR: ARANY JÁNOS ÉS JÓKAI MÓR MŰVEIBŐL 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Arany János: A fülemile 

 Arany János: A tölgyek alatt vagy Epilógus 

 Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

 Jókai: A huszti beteglátogatók 

 Irodalom és film kapcsolata  

 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

Javasolt tevékenységek 

 Humor az irodalomban. 

 A fülemile előadása szereposztásban. 

 Humor vagy irónia. 

 Érvelések meghallgatása. 

 Mindennapi gyakorlat, hol van a határ? 

 Arany János kései költészete, a számadás. 

 Jókai stílusa, a kisepikai műfaj sajátosságainak megfigyelése. 

 Történetmondás, dramatizálás. 

 Irodalmi alkotások filmen. 

 Segíti-e a mű befogadását a megfilmesített változat. 

 Filmes megoldások, kihagyások, betétek, amelyek a történetből hiányoznak. 
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 A könyv és a film viszonya. 

4. TÉMAKÖR: ROMANTIKA:  MIKSZÁTH KÁLMÁN 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus korstílus.  

 Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, fordulat, 

epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rendszere; magatartásformák 

értékelése; vélemény megosztása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A novella és a regény műfaji sajátosságai felismerése 

 Novellákat és regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi 

kifejezőeszközök) értelmezése 

 A kisepikai és a nagyepikai alkotások különbségeinek felismerése (cselekmény, 

szereplők, helyszínek, tematikus fókusz, stb.) 

FOGALMAK 

kisepika, anekdota, novella, elbeszélés 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet.  

 Hősök, magatartásformák, erkölcsi választások – a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

 Regényműfaji változat (pl. heroikus regény, irányregény, utópia stb.). 

 A romantika megjelenési formái (pl. szerkezet, cselekményfordulatok, jellemek, 

hangnem, előadásmód). 

 Elemzések, értelmezések és kreatív írások.  

 Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Választható irodalom 

 Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 

 Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 

Javasolt tevékenységek 

 A novella sajátosságainak megfigyeltetése. 

 Az epikus szerkezet érvényesülése a műfajban. 

 Interjú készítése A néhai bárány szereplőivel. 

 A regény műfaji sajátosságai: csoportmunka megadott szempontok alapján. (Hely, 

idő, szereplők, több szálon futó cselekmény.) 

 A kötelező olvasmány feldolgozása projektmunkában. 

 Újság készítése a sajtóműfajok alkalmazásával.  
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5. TÉMAKÖR: MAGYAR VAGY VILÁGIRODALMI IFJÚSÁGI REGÉNY 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus korstílus. Nagyepikai 

művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, 

késleltetés, előreutalás; szereplők rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény 

megosztása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A regény műfaji sajátosságai felismerése 

 Regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi kifejezőeszközök) 

értelmezése 

 A nagyepikai alkotások (cselekmény, szereplők, helyszínek, tematikus fókusz, stb.) 

FOGALMAK 

regény, romantikus regény; regényműfaji változat 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  

 Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

 Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  

 Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 Elemzések, értelmezések és kreatív írások 

Javasolt tevékenységek 

 A tanulók javaslatainak meghallgatása. 

 A művek közül nem kell egységesen egyet választani, akár egyéni döntések is 

születhetnek. 

 A regény cselekménye alapján olvasónapló készítése, amelynek előkészítése 

tanórai keretben történik. Egyéni vagy páros munkában készíthetik el munkáikat.  
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8. ÉVFOLYAM 

MAGYAR NYELV 

III. A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási módok – játékos 

feladatokkal 

Szóképzés  

Alárendelő szóösszetételek 

Mellérendelő szóösszetételek 

A köznyelv és csoportnyelvek A nagy magyar nyelvjárások hangtani, 

szókészletbeli jellemzőinek összevetése 

digitális anyagok segítségével 

Torz mozaikszavak stílushatásai 

Nyelvjárások 

Ritkább szóalkotási módok 

Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 

V. Készüljünk a felvételire! 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti 

egységei 

Szövegtípusok és műfaji, retorikai, 

stilisztikai jellemzői 

Az érv és a cáfolat 

Érvtípusok 

Egyenes érvelés, inverz érvelés 

VII. Összetett mondat a szövegben 

A mellérendelő összetett mondat A többszörösen összetett mondat  

Körmondatok az irodalmi művekben 

Az idézés fajtái 

Az alárendelő összetett mondatok 

A sajátos jelentés tartalmú mellékmondat 

Az összetett mondat helyesírása 

Az idézés 

VIII. Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan 

A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint A rovásírás írásjegyei, fellelhető rovásírásos 

nyelvemlékeink 

A jövevényszavak jelentésváltozásai 

A nyelvújítás mulatságos túlkapásai 

 

Nyelvünk eredete, rokonsága 

Nyelvtörténet, nyelvemlékek 

Nyelvújítás 
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A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Magyar nyelv 72 

Készüljünk a felvételire! 24 

Összetett mondat a szövegben 18 

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, szóalkotási 

módok – játékos feladatokkal 
12 

Nyelvtörténet, nyelvrokonság – játékosan 11 

Szövegértés, szövegalkotás 7 

1. TÉMAKÖR: KÉSZÜLJÜNK A FELVÉTELIRE! 

HELYI ÓRASZÁM: 24 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Fonetikai alapfogalmak, magán- és mássalhangzók rendszere, Alapvető helyesírási 

szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, 

alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos 

önállósággal. Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói 

igenév. Mondatfajták típusai, használatuk. Mondatrészek felismerése, szerkezeti ábra 

készítése. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult hangtani, alaktani ismeretek megfigyeltetése és felismerése a szavakban 

 A szófajok és mondatfajták megfigyeltetése és felismerése a szövegben 

 A szókincs fejlesztése 

 Az állandósult szókapcsolatok, a szólások, a közmondások, a szállóigék 

értelmezése 

 A szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Az olvasmány-feldolgozási stratégiák gyakoroltatása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű, értő szövegolvasás gyakoroltatása 

 A hagyományos és a digitális írás fejlesztése 

 Kreatív írásgyakorlatok alkalmazása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A megtanult szövegtípusok jellemzőinek felismerése és alkalmazása  

 Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak megfelelő 

hagyományos és digitális szövegszerkesztési szabályok átismétlése 



 

 

 

83 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

FOGALMAK 

Az eddig tanult fogalmak ismétlése. 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Hangtan: fonéma, magán- és mássalhangzók tulajdonságai, csoportosításuk 

 Betűrend és elválasztás 

 Mássalhangzó-törvények: részleges és teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés, 

kiesés 

 Helyesírási alapelvek: kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés 

elve 

 Sajátos helyesírású szavak gyakorlása 

 Morfémák: szótő, képző, jel, rag – felismerése 

 Hangalak és jelentés: azonos alakú, többjelentésű, rokon értelmű, ellentétes 

jelentésű, hasonló alakú, hangutánzó és hangulatfestő szavak 

 Szófajok felismerése szövegben 

 Mondatelemzési feladatok: az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők 

jelölése és ábrázolása 

 Szószerkezetek: alá- és mellérendelő szószerkezet 

 Állandósult szókapcsolatok 

Javasolt tevékenységek 

 A felső tagozatban tanult ismeretek felidézése. Az ötödik osztályos tananyaggal 

kezdődően a tanult fogalmak és ismeretek átismétlése. 

 Ki mit szeret? Hangrendjük szerint válogatnak a gyerekek. 

 Zöngéspárok cseréje: alkoss értelmes szavakat a zöngéspárok cseréjével! 

 Párkereső: példák és mássalhangzó-törvények. 

 Melyik a kakukktojás: sajátos helyesírású szavak gyakorlása. A ly-os és j-s szavak 

kiegészítése, sarkított mondatok. 

 Toldalékok leválasztása szavakról, megadott képlet alapján szavak képzése. 

 Mi a humor forrása? Azonos alakú szavak viccekben. 

 Érdekes szövegek kiemelt szavainak szófajtani elemzése. 

 A mondatrészek felismerése, ábrázolása. 

 Adott ábra alapján mondatalkotás. 

 Szószerkezetek gyűjtése. 

 Állandósult szókapcsolatok: Összekeveredtek a szólások szavai. Válogasd szét! 

Párosítsd a jelentést a szólással! 

 Most mutasd meg! Közmondások, szólások némajátékkal történő bemutatása. 

2. TÉMAKÖR: ÖSSZETETT MONDATOK A SZÖVEGBEN 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Mondatok csoportosítása különböző szempontok szerint (szerkezet, modalitás, tartalom). 

Mondatfajták felismerése. Egyszerű és összetett mondat. Mondarészek: alany, állítmány, 

tárgy, határozók, jelzők. Szintagmák: alá- és mellérendelő szószerkezetek.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mondatfajták felismerése a közlési szándék és szerkezet szerint  

 Az összetett mondatok típusainak megismerése 

 Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok elkülönítése 

 A központozás megtanulása az összetett mondatban 

 Az idézés szabályainak elsajátítása 

FOGALMAK 

összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, logikai viszonyok; idézet, idézés 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A mondatfajták felismerése a közlési szándék és szerkezet szerint  

 Az összetett mondatok típusainak megismerése 

 Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok elkülönítése 

 A központozás megtanulása az összetett mondatban 

 Az idézés szabályainak elsajátítása 

Javasolt tevékenységek 

  Az összetett mondatok csoportjainak ismertetése. Egy-egy példa alapján az alá- és 

a mellérendelő összetett mondat megkülönböztetése. Az alárendelő összetett 

mondat fajtáinak megbeszélése: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős, állítmányi. Az 

utalószó és a kötőszó szerepének felismertetése. Rakjunk rendet az utalószók 

között! Állandósult szókapcsolatok mint összetett mondatok. Játsszuk el, fejtsük 

meg! Milyen alárendelés? A mellérendelő összetett mondatok fajtái: kapcsolatos, 

ellentétes, választó, következtető és magyarázó. A mellérendelő összetett mondatok 

kötőszók alapján történő megkülönböztetése. A központozás szabályainak 

megbeszélése adott példák alapján. Hiányos mondatok kiegészítése. Az idézés 

fogalma: tartalmi és szószerinti idézés. Az idézés formai követelményei, kiemelve 

a központozást az idézetben és az idéző mondatban. 

3. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÁRSADALMI ÉS FÖLDRAJZI VÁLTOZATAI, 

SZÓALKOTÁSI MÓDOK – JÁTÉKOS FELADATOKKAL 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az anyanyelv állandóságának és változásának tudatosítása 

 A főbb szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) ismerete 

 Az összetett szavak alapvető helyesírási szabályainak elsajátítása 

 A nyelv főbb változatainak megismertetése (köznyelv, irodalmi nyelv, 

csoportnyelvek) 
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 A nyelvek megjelenési formáinak ismerete 

 A tanuló környezetében előforduló nyelvjárás néhány jellegzetességének 

megfigyelése 

 A nyelvi tolerancia kialakítása, fejlesztése 

 A tanuló környezetében előforduló nyelvváltozatok azonosítása 

 Anyanyelv, idegen nyelv, nemzetiségi nyelv összevetése 

FOGALMAK 

szóösszetétel, szóképzés, irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági 

nyelv, jelnyelv 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szóképzés 

 Alárendelő szóösszetételek 

 Mellérendelő szóösszetételek 

 A köznyelv és csoportnyelvek 

 Nyelvjárások 

 Ritkább szóalkotási módok 

 Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 

Javasolt tevékenységek 

 Hogyan változik a nyelv? Régi és mai szövegek összehasonlítása. 

 Hogyan alakultak ki az összetett szavak? 

 Alárendelő összetett szavak fajtáinak megkülönböztetése. 

 Alanyi, tárgyas, határozós, minőség-, mennyiség és birtokos jelzős összetett szavak 

felismerése rákérdezéssel. 

 Mellérendelő összetett szavak megkülönböztetése: ellentétes és hasonló jelentésű, 

ikerszók, illetve álikerszók.  

 Helyesírási szabályok felismertetése az összetett szavak esetében. 

 Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjének 

megfigyelése, megnevezése. 

 A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

 A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása. 

4. TÉMAKÖR: NYELVTÖRTÉNET, NYELVROKONSÁG – JÁTÉKOSAN 

HELYI ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. Történelmi korok, 

korszakok ismerete. Nyelvújítási törekvések. Szókincsünk rétegei.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 a nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző korok 

szövegeiben 
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 a szókincs változása, régi kifejezések, jövevényszavak gyűjtése irodalmi és beszélt 

nyelvi szövegekből 

 a nyelvújítás és a nyelvújítók néhány szóalkotási módjának megismerése 

 a magyar nyelv eredete, a nyelvrokonság hipotéziseinek megismerése 

FOGALMAK 

rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint 

 Nyelvünk eredete, rokonsága 

 Nyelvtörténet, nyelvemlékek 

 Nyelvújítás 

Javasolt tevékenységek 

 A nyelvek sokféleségének bemutatása egy-egy példán keresztül. 

 A nyelvcsaládok földrajzi elhelyezkedésének vizsgálata térkép segítségével. 

 Nyelvünk, népünk eredete. A történelem segítségével végigkísérjük a Magna 

Hungaria területétől a Kárpát-medencéig a magyarok útját. Hol, milyen 

népcsoporttal találkoztak? Mit tanultak tőlük? Milyen szavak épültek be a nyelvbe 

útjuk során? Tanulói gyűjtőmunka, kiselőadás, ppt segítségét használva. 

 Nyelvemlékeink: A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-siralom c. művek elolvasása, fordítása magyarról magyarra. 

 Egy-egy rész megtanulása. 

5. TÉMAKÖR: SZÖVEGÉRTÉS ÉS SZÖVEGALKOTÁS A GYAKORLATBAN   

HELYI ÓRASZÁM: 7 

ELŐZETES ISMERETEK 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás 

aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú 

szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése, korrigálása. Adatgyűjtés, jegyzet- és 

vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott témához, problémához való célzott 

anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek  

és forrásainak felhasználásával. A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A 

fogalmazás folyamatközpontúságának alkalmazása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, 

áttekintése 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat 
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ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti egységei 

 Szövegtípusok és műfaji, retorikai, stilisztikai jellemzői 

 Az érv és a cáfolat 

 Érvtípusok 

 Egyenes érvelés, inverz érvelés 

Javasolt tevékenységek 

 A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, olvasási 

formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok gyakorlatban történő 

alkalmazása. 

 A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

 A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) 

használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken. 

 Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek 

felfedése, értelmezése. 

 Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás). 

 Az érvelés szabályainak megismerése. Érvelés 2-2 érv bemutatásával, 

állásfoglalással. Egymás munkáinak meghallgatása, véleményalkotás. 
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8. ÉVFOLYAM 

IRODALOM 

III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

 A)Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… Ady Endre: Ember az embertelenségben 

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 

Babits Mihály: A második ének (részlet) 

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 

Juhász Gyula: Anna örök 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Tóth Árpád: Láng 

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben 

(részlet)  

Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő 

édesanyámnak 

József Attila: Szeretném, ha vadalmafa 

lennék  

József Attila: Istenem 

Áprily Lajos: A rím 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 

Babits Mihály: Ádáz kutyám 

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról 

álmodom 

Juhász Gyula: Milyen volt… 

 

Dsida Jenő: Hálaadás 

József Attila: Rejtelmek 

József Attila: Kertész leszek  

József Attila: Születésnapomra 

Reményik Sándor: Templom és iskola 

Áprily Lajos: Március 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

 B)Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

Kós Károly: Az országépítő (részlet) Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár  

Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó  

          mindhalálig 

Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

 

D) ,,Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomban 

Reményik Sándor: Mi a magyar? Babits Mihály: Hazám 

Babits Mihály: Áldás a magyarra  

Juhász Gyula: Trianon 
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Juhász Gyula: Testamentum  

Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 

Márai Sándor: Napló (részlet) 

IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 

D) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) Nagy László: Az én szívem 

Nemes Nagy Ágnes: Félelem 

Csoóri Sándor: Szomorúság 

 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa 

Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

E) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér 

(részlet) 

Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák 

(részletek) 

 

F) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 

Irodalom és színház vagy mozgókép  

Egy szabadon választott drámai alkotás 

V. A 20. századi történelem az irodalomban  

(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

Irodalom és mozgókép  

Szabó Magda: Abigél 

 

Pilinszky János: Francia fogoly (részlet) Pilinszky János: Harbach, 1944 

Anna Frank naplója 

Choli Daróczi József: Dal Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Irodalom és mozgókép  

George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

(részlet) 

Márai Sándor: Mennyből az angyal 

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 

 VI. Szórakoztató irodalom 

Irodalom és mozgókép  

Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt 

beteg 

Szabó Magda: Abigél 

MEMORITEREK: 

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 

József Attila: Születésnapomra (részlet) 

József Attila: Mama 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első 

felében: 1. Líra: A Nyugat, a Nyugat első 

nemzedéke, Ady Endre 

20 

II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első 

felében: 2. Líra: Dzsida Jenő, Reményik 

Sándor, József Attila, Radnóti Miklós 

20 

III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első 

felében: 3.Epika a 20. század első felének 

magyar irodalmában 

10 

IV.  Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század 

második felében 
 

D)  Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 6 

E)  Epika és dráma a 20. század második felének magyar 

irodalmában 
4 

V. A 20. századi történelem az irodalomban  

A) (II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a 

kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

8 

B) ,,Vérző Magyarország” - Trianon 2 

C)  Szórakoztató irodalom 2 
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1. TÉMAKÖR: KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMUNK A 20. SZÁZAD ELSŐ 

FELÉBEN: 1. LÍRA: A NYUGAT, A NYUGAT ELSŐ NEMZEDÉKE, ADY ENDRE 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma. Poétikai és verstani alapfogalmak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok 

bemutatása 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása  

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, 

szinesztézia, szimbólum 

FOGALMAK 

metonímia, szimbólum; anafora 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1.1.  ALTÉMAKÖR: A NYUGAT C. FOLYÓIRAT – A KEZDETEK. ADY ÉLETÚT, 

PÁLYAKÉP 

 A Nyugat folyóirat irodalomszervező ereje 

 Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

 Ady Endre: Őrizem a szemed 

 Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 

Választható irodalom: 

 Ady Endre: Ember az embertelenségben 

 Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 

 Ady Endre: Léda-versek 

 Ady Endre istenes versei 

Javasolt tevékenységek 

 Magyarországi körkép: századforduló. 

 Kitekintés az európai irodalomba. 

 A Nyugat c. folyóirat keletkezése, szerkesztői, célja, irodalomszervező ereje, 

jelentősége. Milyen írások jelentek meg a lapban?. Kiselőadások szervezésével, 

otthoni kutatómunkával. 

 Ady életútja. Érdekességek, jellemábrázolás. 
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 Ady istenes versei – kedvenc Ady-versem – tanulói bemutatás indoklással. 

 Szóképek és alakzatok felismerése.  

1.2. ALTÉMAKÖR: A NYUGAT ELSŐ NEMZEDÉKE 

 Babits Mihály: Ádáz kutyám 

 Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom 

 Juhász Gyula: Milyen volt… 

Választható irodalom 

 Babits Mihály: A második ének (részlet) 

 Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

 Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 

 Juhász Gyula: Anna örök 

 Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

 Tóth Árpád: Láng 

Javasolt tevékenységek 

 A Nyugat nemzedékei, meghatározó egyéniségei. Kiselőadások szervezésével, 

otthoni kutatómunkával. 

 Szóképek és alakzatok felismerése. 

 A nemzedék életútjának egy-egy felvillanó képei. Helyük az irodalomban, hatásuk. 

 Érvek, ellenérvek a vers mondanivalójának kibontása során. 

2. TÉMAKÖR: KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMUNK A 20. SZÁZAD ELSŐ 

FELÉBEN: 2. LÍRA: DZSIDA JENŐ, REMÉNYIK SÁNDOR, JÓZSEF ATTILA, 

RADNÓTI MIKLÓS 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma. Poétikai és verstani alapfogalmak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok 

bemutatása 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása  

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, 

szinesztézia, szimbólum 
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FOGALMAK 

metonímia, szimbólum; anafora 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

2.1.  ALTÉMAKÖR: DZSIDA JENŐ PÁLYAKÉP 

 Dsida Jenő: Hálaadás 

Választható irodalom 

 Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben (részlet)  

 Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő édesanyámnak 

 Dzsida Jenő választott költeményeiből 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Dzsida Jenő helye az irodalomban. Verseinek témája, hangulata. Ismert versei 

megzenésített változatai. A karácsonyi ünnepkör verseinek felidézése. Képi ábrázolás és 

szerkezet vizsgálata. 

2.2. ALTÉMAKÖR: JÓZSEF ATTILA ÉLETÚT, PÁLYAKÉP 

 József Attila életútjának bemutatása 

 József Attila: Rejtelmek 

 József Attila: Kertész leszek  

 József Attila: Születésnapomra 

Választható irodalom 

 József Attila: Szeretném, ha vadalmafa lennék  

 József Attila: Istenem 

 József Attila: Tiszta szívvel 

 József Attila: Mama 

 József Attila: Anyám 

 Más választott József Attila-versek 

Javasolt tevékenységek 

 József Attila életútja: ppt, kiselőadás. 

 Részletek József Jolán: A város peremén c. könyvéből.  

 Megzenésített József Attila-versek. 

 Én, József Attila c. musical részleteinek bemutatása. 

 Egy választott vers – tanulói előadás. 

2.3. ALTÉMAKÖR: REMÉNYIK JÓZSEF, ÁPRILY LAJOS, RADNÓTI MIKLÓS 

 Reményik Sándor: Templom és iskola 

 Áprily Lajos: Március 

 Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Választható irodalom 

 Áprily Lajos: A rím 

 Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 
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Javasolt tevékenységek 

 A versek hangulata és mondanivalója. 

 Radnóti életútjának részletei. 

 A hitvesi költészet megjelenése. 

 Hazaszeretet a háború és munkatáborok viszonylatában. 

 Az ecloga fogalma. 

3. TÉMAKÖR: KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMUNK A 20. SZÁZAD ELSŐ 

FELÉBEN: 3. EPIKA A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBAN 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, anekdota. 

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, párbeszéd, leírás; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. Regények, regényműfaj-változatok. 

Regényelemzések. Nagyepikai alkotások közlésformái. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század elejének epikai sokszínűsége, pl.: történelmi regény, idill, 

iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; paródia; lírai novella, realista novella 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 A novella és az elbeszélés műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Kisepikai és nagyepikai alkotások különbségei (cselekmény, szereplők, helyszínek, 

tematikus fókusz) 

FOGALMAK 

kisepika, novella, elbeszélés, iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; humor, paródia; 

lírai novella, realista novella, aforizma 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

3.1. ALTÉMAKÖR: KISEPIKAI ALKOTÁSOK, REGÉNYRÉSZLETEK 

 Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

 Kós Károly: Az országépítő (részlet) 

 Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

 Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet)m 

 Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Választható irodalom 

 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek) 

Javasolt tevékenységek 

 A humor, paródia megjelenése a művekben. 
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 A régi és a mai iskolarendszer összehasonlítása. 

 Részletek Karinthy: Tanár úr kérem c. művéből, tanulói felkészülés alapján. 

 Film és irodalom kapcsolata. 

 Az erdélyi magyar népszokások, tájnyelv, mentalitás megbeszélése. 

 Tapasztalatok, élmények, emlékhelyek Erdélyben. 

3.2. ALTÉMAKÖR: MÓRICZ ZSIGMOND ÉLETPÁLYA, A REGÉNY 

 Móricz életút megbeszélése 

 Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

 Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó mindhalálig 

Választható irodalom 

 Móricz Zsigmond: Fillentő 

Javasolt tevékenységek 

 Móricz Zsigmond életútja, pályája, íróvá válása. (Móricz: Életem regénye c. műve 

felhasználásával.) 

 A Hét krajcár szerkezete, erkölcsi mondanivalója, lélekábrázolás a műben. 

 Időszerkezet. Móricz választott regényének elemzése, térbeli, időbeli 

viszonylatban. 

 Szereplők, jellemábrázolás. 

 Történelmi háttér, a regény megírásának indítékai. 

 Móricz realista művészete, stílusa. 

 Kitekintés más Móricz-novellákra. 

 

4. TÉMAKÖR: A KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMUNK A 20. SZÁZAD MÁSODIK 

FELÉBEN 

D) LÍRA A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBAN 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma. Poétikai és verstani alapfogalmak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A lírai nyelvhasználat sajátosságainak átismétlése 

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Néhány lírai műfaj jellemzőinek megismerése (lírai önéletrajz, népies dal) 

 Szóképek, alakzatok felismerése 

FOGALMAK 

lírai önéletrajz, népies dal 
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ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) 

 Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

 Weöres Sándor: A társ 

 Kányádi Sándor: Két nyárfa 

 Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 

 Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

Választható irodalom 

 Nagy László: Az én szívem 

 Nemes Nagy Ágnes: Félelem 

 Csoóri Sándor: Szomorúság 

Javasolt tevékenységek 

 A versek bemutatása, a lírai én kifejeződése a különböző verstípusokban. 

 Szóképek, alakzatok felismerése. 

 Tanulói bemutatás. 

 A történelmi háttér milyen módon befolyásolja a költő témáját, mondanivalóját. 

 

5. TÉMAKÖR: A KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMUNK A 20. SZÁZAD MÁSODIK 

FELÉBEN 

E) EPIKA ÉS DRÁMA A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR 

IRODALMÁBAN 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, párbeszéd, leírás; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. A drámai műnem, drámai szerkezet, 

drámai jellem, jellemtípusok. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század második felének epikai sokszínűsége, pl.: lírai szociográfia, 

egypercesek 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 Az egyperces novella műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Önéletrajzi ihletettség a 20. század második felének epikájában 

 A groteszk megjelenése a korszak irodalmában 

 A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata 

 A drámai döntési helyzetek, motivációk, konfliktusok felismerése, vizsgálata, 

megvitatása 

 A dráma cselekményének megértése, rekonstruálása szerkezeti vázlat segítségével  

 A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése 



 

 

 

97 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése 

 Drámarészletekből drámaegész kibontása 

 Részvétel egy drámai mű színreviteléhez kapcsolódó tevékenységben 

FOGALMAK 

dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, alapszituáció, 

bonyodalom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és időviszonyok; 

drámai szerepkörök, szereplők rendszere, jellemtípus 

FOGALMAK 

egyperces, groteszk, humor 

Ismeretek és javasolt tevékenységek 

1. Epika 

 Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér (részlet) 

 Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) 

 Örkény István: Egyperces novellák (részletek) 

Választható irodalom 

 Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

 Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Javasolt tevékenységek 

 A novellák, regényrészletek közös olvasása, feldolgozása megadott szempontok 

alapján. 

 Mi a groteszk? Örkény egyperceseiből válogathatunk.  

2. Dráma 

 Irodalom és színház vagy mozgókép  

 Egy szabadon választott drámai alkotás 

Javasolt tevékenység 

 Egy választott drámai mű megbeszélése. 

 A közös feldolgozás alapja lehet egy színházi élmény, illetve filmadaptáció. 

 Drámai sajátosságok megbeszélése, a konfliktus forrása, jellemek és megoldás a 

műben. 

 Beszámoló írása.  
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6. TÉMAKÖR: A 20. SZÁZADI TÖRTÉNELEM AZ IRODALOMBAN  

A) II. VILÁGHÁBORÚ, HOLOKAUSZT, ROMAHOLOKAUSZT, A KOMMUNISTA 

DIKTATÚRA ÁLDOZATAI, 1956 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Világháború, kommunizmus, diktatúra. Regényelemzések (legalább 5–6, korábban 

közösen, részletesen értelmezett nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji 

változatok. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történelmi traumák megjelenése az irodalmi alkotásokban 

 Diktatúrák és áldozatok, erkölcsi dilemmák és konfliktusok ábrázolása a hatalom 

és a kiszolgáltatott egyének között.  

 Az irodalmi művek alapján az egyes emberek erkölcsi felelősségének tudatosítása 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

FOGALMAK 

jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forradalom, szovjet 

megszállás, emigráció, emigráns irodalom 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Irodalom és mozgókép - Szabó Magda: Abigél 

 Pilinszky János: Francia fogoly (részlet) 

 Choli Daróczi József: Dal 

 Irodalom és mozgókép  

 George Orwell: Állatfarm 

 Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (részlet) 

Választható irodalom 

 Pilinszky János: Harbach, 1944 

 Anna Frank naplója 

 Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Javasolt tevékenységek 

 Történelem megjelenése az irodalomban. 

 Történelmi korok bemutatása a felsorolt művekben. 

 Szabó Magda Abigél c. művének részletes elemzése. 

 Jellemek és rendszerek a műben. 

 A film és az eredeti mű összehasonlítása.  
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7. TÉMAKÖR: A 20. SZÁZADI TÖRTÉNELEM AZ IRODALOMBAN 

B) „VÉRZŐ MAGYARORSZÁG” – TRIANON 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Az I. világháború és az azt követő békeszerződés. Trianon következményei.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, 

megbeszélése 

 A történelmi tragédia megjelenése irodalmi alkotásokban 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

FOGALMAK 

békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei magyarság, 

nacionalizmus, patriotizmus  

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Reményik Sándor: Mi a magyar? 

Választható irodalom 

 Babits Mihály: Hazám 

 Babits Mihály: Áldás a magyarra  

 Juhász Gyula: Trianon 

 Juhász Gyula: Testamentum  

 Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 

 Márai Sándor: Napló (részlet) 

 Márai Sándor: Mennyből az angyal 

 Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 

Javasolt tevékenysége 

 Beszélgetés a békeszerződés következményeiről. 

 Az elcsatolt területeken élő sorsáról. 

 A nemzeti traumáról, ennek megjelenéséről az irodalomban. 

 Mai törekvések, aktuális politikai nézetek. 

C) SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Tanulói olvasmányélmények alapján a krimi mint műfaj felidézése. Filmes tapasztalatok, 

könyvek ebben a műfajban. 



 
100 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az eddigi irodalmi ismeretek felelevenítése és alkalmazása a választott mű értelmezésében 

FOGALMAK 

szórakoztató irodalom, manipuláció és hitelesség, krimi, detektívregény  

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Irodalom és mozgókép  

 Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Választható irodalom 

 Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

Javasolt tevékenységek 

 Könyvismertetők, könyvajánlók. Tanulói kiselőadások, bemutatók, ppt-k. 

 Filmrészletek, feldolgozások ismertetése. 

  



 

 

 

101 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

TÖRTÉNELEM 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 

eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 

hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, 

amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy 

tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A helyi tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában 

kontinuitásában, az európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A helyi 

tanterv több általános európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. 

Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek 

alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve 

tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja 

a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó 

jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív 

nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése. 

A TÖRTÉNELEM TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN RÖGZÍTETT 

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 

műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 

történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 

fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és 

rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán 

kívül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból 

és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a 

különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei 

fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, 

aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A 

történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és 



 
102 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen 

feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a 

digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek 

kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a 

lényeget, következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, 

valamint a történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával 

fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a 

differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé 

válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, 

valamint bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A 

tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, 

lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, 

önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra 

törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi 

folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre 

jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló 

alkalmazkodóképességét fejleszti. 

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

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 

technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok 

áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző 

gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók 

és művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 

értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az 

életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az 

egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor 

küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő 

tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái 

kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

  



 

 

 

103 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

5-8. ÉVFOLYAM 

Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 

magyar és egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel, 

eseményeivel és szereplőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított 

kép, a büszkeségre okot adó történelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények 

megismerése megalapozza a hazaszeretet érzését. 

A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak 

ki a tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és gondolkodás 

legalapvetőbb kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi, 

politikai, gazdasági és kulturális jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás 

megalapozza a tanulóban az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat. 

Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló 

kíváncsiságának és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti 

kérdések iránt. Az egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása 

során mindig szem előtt kell tartani a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló 

képzeletét, fantáziáját és érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén 

válhat eredményessé a történelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló 

témakörök és a történelmi portrék jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű 

megjelenítésre (pl. képek, filmek, modellek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló 

életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy 

éppen tréfás, de mindenképpen elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve 

megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is 

támaszkodik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat 

történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai 

megünneplése és az emléknapok nyomán keletkező tudására. 

A kerettanterv évenként 5–8 témakör feldolgozását írja elő. Az egyes témakörök 2–7 témát 

tartalmaznak, ami tanévenként összesen 18–20 témát jelent. 

Miközben az éves időkeret a korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan 

kötelező témák, fogalmak és egyéb adatok/lexikai egységek száma a korábbiaknál 

kevesebb lett. A meghatározott tananyagrészek feldolgozása átlagos esetekben a javasolt 

idő mintegy 80 %-át veszi igénybe. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú 

tanulásra, az ismeretek alkalmazására, a tanulási eredményekben megfogalmazott 

kompetenciák fejlesztésére a tanár által leghatékonyabbnak tartott (pl. egyéni, kooperatív) 

tanulási technikák alkalmazására. Továbbá ez által lehetőség nyílik a helyi tantervben 

megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák beemelésére, speciális foglalkozások 

szervezésére (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés), illetve tantárgyközi projektek 

megvalósítására. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS  

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Az értékelés kettős 

céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív 

értékelés között. El lehet várni, hogy egyszerű, néhány mondatos, elsősorban elbeszélő 
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jellegű korabeli forrást értelmezni tudjon, és következtetéseket is képes legyen levonni 

belőle. Képes legyen új információk szerzésére tömegkommunikációs eszközökből, a 

látottak, hallottak rövid, lényegre törő összefoglalásával, forráskritikai gondolkodással. 

Korabeli használati tárgyak és épületek maradványainak és azok rekonstrukcióinak alapján, 

tudjon általános következtetéseket megfogalmazni a különböző társadalmi csoportokba 

tartozó emberek életmódjáról. Az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy ismereteihez 

képes-e földrajzi és történelmi térképek adatainak alkalmazására.  

Lehetőséget kell nyújtani tájékozottságának szemléltetésére, önálló, vagy csoportos 

projektmunkák,(Pl. vár, város, épület modellek, prezentációk, poszterek stb.) elkészítésén 

keresztül. Az értékelés során Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos 

önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy 

a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A 

hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk 

arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről csoportos vagy 

egyéni szerepjáték (riport, jelenet stb.) megalkotásával is tanúbizonyságot tegyenek. 
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5–6. ÉVFOLYAM 

Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi 

múlt megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás 

megteremtése és a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a 

történelemtanuláshoz szükséges alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek 

kialakítása. A tanuló egyfelől megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor 

történelmének néhány jellemző vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb 

fordulópontjaival, hőseivel és szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni 

kezdi a kulcsfogalmakat, gyakorolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés 

és -feldolgozás; tájékozódás időben és térben; történetek megértése, elbeszélése, 

megvitatása stb. –, amelyek megalapozzák történelemtanulási készségeinek fejlődését, 

történelmi gondolkodásának kialakulását. 

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások 

képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős 

részét történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek 

a régmúlt korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép 

mikrovilágán, illetve az ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. A kerettanterv a 

települések esetében ajánlásokat fogalmaz meg, amelyektől a helyi tantervek összeállítása 

során a pedagógusok régiójuknak megfelelően eltérhetnek. További fontos alapelv a 

jelenségalapú megközelítés, vagyis a tanuló nem általános modelleken, hanem egyes 

települések/népek életén keresztül ismerkedik meg az ókor, a középkor, a kora újkor és az 

újkor világával. A portré típusú témakörök a magyar történelem néhány kiemelkedő 

személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi jelentőségét dolgozzák fel, 

miközben megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a 

történetmesélés, a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák 

kiválasztásának, illetve feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok 

életmódját bemutató témakörök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék 

eredményes bemutatásához a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes 

életéhez kapcsolódó élményeken keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. 

Ugyanakkor a történetek feldolgozásán keresztül fejlődik a tanulónak a 

történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív kompetenciája is.  

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK 

(ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz 

kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és 

az egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a 

legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 
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 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, 

cselekedeteiket, illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, 

jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a 

hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 

 ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és 

kulturális hatásait Magyarországon és a világban; 

 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 

 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a 

magyarok Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a 

középkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió 

népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai 

történelmi folyamatokban. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint 

a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, 

illetve rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott 

kérdésekre egyszerű válaszokat képes adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi 

információkat gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, 

kronológiák, könyvtárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, 

vizuális források); 

 képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 

 megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 

 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi 

témához; 

 képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 

 képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 

 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 

 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az 

eseményeknek;  

 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten 

fontos esemény és jelenség időpontját; 

 használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, 

jelenségre, korszakra való utalással végez időmeghatározást; 
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 időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. 

időszalag segítségével; 

 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja 

rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

 használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 

helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való 

elhelyezésére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, 

csaták) tervez és készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket 

bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek 

tartalmát; 

 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud 

készíteni; 

 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, 

eseményekkel kapcsolatban; 

 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

 különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza 

az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó 

történelmi fogalmakat; 

 tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon 

(táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és 

mutat be; 

 egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait 

alátámasztja; 

 meghallgatja mások véleményét, érveit; 

 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni 

történelmi eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek 

között; 

 képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző 

emberi magatartásformákat és élethelyzeteket; 

 a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket 

fogalmaz meg; 

 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról, és alátámasztja azokat; 

 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 

 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
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 felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, 

életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, 

illetve a mai korral; 

 példákat hoz a történelmi jelenségekre; 

 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros 

kapcsolat van. 

A TANULÓ AZ 5–6. ÉVFOLYAMON A KÖVETKEZŐ KULCSFOGALMAKAT 

HASZNÁLJA: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás 

és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, 

egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 

 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés, falu, város; 

 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

AZ 5-6. ÉVFOLYAM TÉMAKÖREI: 

Témakör Helyi óraszám 

Személyes történelem 5 

Fejezetek az ókor történetéből 25 

A kereszténység 5 

A középkor világai 17 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 22 

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 17 

Új látóhatárok 10 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 15 

Élet a kora újkori Magyarországon 3 

Forradalmak kora 12 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 15 

Összes óraszám: 144 
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5. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör Óraszám 

Személyes történelem 5 

Fejezetek az ókor történetéből, a görögök 14 

Fejezetek az ókor történetéből: Róma. A kereszténység 14 

A középkor világai 17 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 22 

1. TÉMAKÖR: SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:  

Alsó tagozatos olvasmányok az emberiség életéből. A negatív számok használata a 

mindennapi életben (hőmérséklet, adósság), a számok helye a számegyenesen. Az idő 

mérése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

 Önálló gyűjtőmunka alapján, családi fotóalbum és személyes tárgyak, segítségével, 

el tudja mesélni a család személyes történelmének egy meghatározott, kiválasztott 

epizódját. 

 Személyes történetek dokumentálása, elbeszélése. Egy nap dokumentálása. 

 Életkorának megfelelő szinten képek, vázlatok segítségével alkosson képet az 

emberiség korai időszakáról. Korabeli régészeti emlékek megfigyelésével végig 

tudja követni az emberré válás folyamatát.. Lelet és rekonstrukció összevetése. A 

megismert történelmi fogalmak helyes alkalmazása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű, személyes történetek elmesélése. 

 Családi fotók, tárgyak, történetek gyűjtése és rendszerezése. 

 Információk gyűjtése képi és tárgyi forrásokból megadott szempontok szerint. 

 A történelmi idő ábrázolása vizuális eszközökkel. 
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Fogalmak: 

Régészet, leleltek, tárgyi és írott az idő mérése, emlékek, horda, gyűjtögetés, halászat, 

vadászat, jégkorszak, tűzgyújtás, tűzfúró, barlangrajzok, Lascaux, Altamira, varázslat, 

szertartás, földművelés, állattenyésztés, ásóbot, csiszolt kőeszközök 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. KÖRÜLÖTTEM A TÖRTÉNELEM AZ IDŐ MÉRÉSE  

Rejtőzködő múlt, a régészek munkája, a család és szűkebb közösségem, hogyan élte és 

őrizte meg a múlt emlékezetét 

Javasolt tevékenységek: 

 Anyaggyűjtés, képek, pénzérmék, stb. 

 Történelmi források táblázatba rendezése 

 Tankönyv képeinek értő feldolgozása 

 Információk gyűjtése képi és tárgyi forrás 

 kból megadott szempontok szerint. 

2. AZ ŐSKOR VILÁGA 

Képek az őskori ember életéből. Varázslók és varázslatok. Zsákmányoló emberből termelő 

ember lesz. Az első letelepült közösségek: falvak és városok. 

FOGALMAK: 

Horda, gyűjtögetés, halászat, vadászat, jégkorszak, tűzgyújtás, tűzfúró, barlangrajzok, 

Lascaux, Altamira, varázslat, szertartás, földművelés, állattenyésztés, ásóbot, csiszolt 

kőeszközök 

Javasolt tevékenység: 

 Pattintott kőeszközök elkészítésének szimulálása, 

 Tűzgyújtás tűzkő segítségével, fazekasság agyagfeldolgozás lehetőségeinek 

kipróbálása. 

 A fémolvasztás kezdetinek bemutatása ónolvasztás segítségével. 

 Szituációs játék a mágia és barlangrajzok megismeréséhez.  

2. TÉMAKÖR: FEJEZETEK AZ ÓKOR TÖRTÉNETÉBŐL. EGYIPTOM ÉS AZ ÓKORI 

GÖRÖGÖK 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:  

Az alsó tagozat olvasmánya, mondák, mesék és népek szokásai. Alsó tagozatos 

olvasmányok a Bibliából. Hittan tantárggyal való kooperáció. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Az emberi munka és a környezethez való alkalmazkodás jelentőségének megismerése. A 

különböző emberi közösségek (család, törzs stb.) szerepének tudatosulása. Ismeretek 

szerzése az őskorról és az ókori Keletről szóló történetekből, tankönyvi olvasmányokból és 

képekről. Az időszámítás technikájának és jelentőségének megértése. A történelmi 

térképek sajátosságai, megismerésük a földrajzi térképekhez viszonyítva. A kritikai 

gondolkodás fejlesztése a valós és a fiktív elemek megkülönböztetése révén a régi korokról 

szóló történetekben. A szóbeli kifejezésmód fejlesztése történetek mesélésével.  Az állam 

különböző társadalomszervező funkcióinak (munka megszervezése, védelem stb.) 

felismerése 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az ókori egyiptomi, és görög életmód főbb vonásainak felidézése. 

 Információk gyűjtése az ókori és a modern olimpiai játékokról, és 

összehasonlításuk. 

 Az ókori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek bemutatása. 

 Görög hoplita felismerése, fegyverzetének azonosítása képen, rekonstrukciós 

ábrán. 

 A tanult háborúk okainak és következményeinek bemutatása; illetve a tanult 

hősökhöz kapcsolódó történetek felidézése. 

 Történelmi mozgások (pl. hadmozdulatok, hadjáratok, népmozgások) nyomon 

követése történelmi térképen. 

FOGALMAK: 

Öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, többistenhit, Kheopsz, 

Sumer, városállam, Babilon, Gilgames, zikkurat, Hammurapi, hindu, Buddha, Kínai Nagy 

Fal, jósda, többistenhit, olümpiai játékok, monda, Mükéné, akhájok, Kréta, Minósz, 

Minotaurusz, Trója, Homérosz, Athén. Spárta, dór, ión, Olümposz, Zeusz, Héra, 

Poszeidón, Hádész, Pallasz Athéné, Marathon Kr.e. 490, Nagy Sándor  

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. AZ ÓKORI EGYIPTOM VILÁGA ÉS ÓKORI KELET ORSZÁGAI 

Az ókori kelet nagy birodalmainak kialakulása az első államok létrejötte a nagy folyók 

mentén. Társadalmi és vallási jellegzetességeik vizsgálata, a mindennapi élet 

sajátosságainak megismerésén keresztül. 

Fogalmak: 

öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, többistenhit, Kheopsz,  

Sumer, városállam, Babilon, Gilgames, zikkurat, Hammurapi, hindu, Buddha, Kínai Nagy 

Fal. 

Javasolt tevékenységek: 

 Megismerkedni a földművelés ókori keleti jellemzőivel, az öntözéses 

gazdálkodással a Nílus mentén. 
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 Hitvilág és halottkultusz a piramisok és a Királyok Völgye példáján: Memphis és 

Théba. 

 Az egyiptomi mítoszok szerepjáték formájában való feldolgozása. 

 A sumer városállamok jelentősége Babilon városállam példáján keresztül, az ókori 

Mezopotámia emlékeinek prezentációs bemutatásával. 

 Kitekintés az Indiai és a kínai civilizáció ókori sajátosságaira tablókészítés 

segítségével. 

 A legjelentősebb találmány: az írás. Saját neved hieroglifaként való megjelenítése. 

2. AZ ÓKORI HELLÁSZ ÖRÖKSÉGE 

Mindennapok egy görög városban, Athén és lakói. Görög istenek, és az olümpiai játékok. 

Az athéni és spártai nevelés. Görög hadviselés a marathóni csata példáján. Nagy Sándor 

hadserege és hódításai 

FOGALMAK: 

jósda, többistenhit, olümpiai játékok, monda, Mükéné, akhájok, Kréta, Minósz, 

Minótaurosz, Trója, Homérosz, Athén. Spárta, dór, ión, Olümposz, Zeusz, Héra, 

Poszeidón, Hadész, Pallasz Athéné, Marathón Kr.e. 490, Nagy Sándor 

Javasolt tevékenységek: 

 Megismerkedni egy lakomán, vagy piaci sétán keresztül a görög kertgazdálkodás 

lehetőségeivel (Görög saláta, olajbogyó, szőlő stb.) 

 Futóverseny vagy birkózás az olimpiai játékok átélése érdekében. 

 Információk gyűjtése az ókori és a modern olimpiai játékokról, és 

összehasonlításuk. 

 Jelmezes szituációs játékkal feldolgozni a görög mítoszok és a trójai mondakör 

témáit. 

 Görög hoplita felismerése, fegyverzetének azonosítása képen, rekonstrukciós 

ábrán. 

 A tanult háborúk okainak és következményeinek bemutatása; illetve a tanult 

hősökhöz kapcsolódó történetek felidézése 

 

3. TÉMAKÖR: FEJEZETEK AZ ÓKOR TÖRTÉNETÉBŐL. RÓMA ÉS A 

KERESZTÉNYSÉG 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:  

Az alsó tagozat olvasmánya, mondák, mesék és népek szokásai. Alsó tagozatos 

olvasmányok a Bibliából. Hittan tantárggyal való kooperáció. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Ábrák, képek segítségével képes legyen bemutatni Jézus életének legfontosabb eseményeit. 

Az olvasmányai alapján képes legyen értelmezni Jézus erkölcsi tanításait. Térkép és 

idővonal segítségével tudja felvázolni a kereszténység elterjedésének folyamatát. Legyen 

tisztába a kereszténység fő jellemzőivel. Az emberi munka és a környezethez való 
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alkalmazkodás jelentőségének megismerése. A történelmi térképek sajátosságai, 

megismerésük a földrajzi térképekhez viszonyítva. A kritikai gondolkodás fejlesztése a 

valós és a fiktív elemek megkülönböztetése révén a régi korokról szóló történetekben. A 

szóbeli kifejezésmód fejlesztése történetek mesélésével. Az állam különböző 

társadalomszervező funkcióinak (munka megszervezése, védelem stb.) felismerése 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A római életmód főbb vonásainak felidézése. 

 Az ókori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek bemutatása. 

 A légió katonájának felismerése, fegyverzetének azonosítása képen, rekonstrukciós 

ábrán. 

 A tanult háborúk okainak és következményeinek bemutatása; illetve a tanult 

hősökhöz kapcsolódó történetek felidézése. 

 Mai magyar településnevek azonosítása az ókori Pannónia térképén.  

 A Hun Birodalom földrajzi kiterjedésének nyomon követése a térképen. 

 A nomád életmód, gazdálkodás és hadviselés alapvető jellegzetességeinek 

felidézése. 

 Történelmi mozgások (pl. hadmozdulatok, hadjáratok, népmozgások) nyomon 

követése történelmi térképen. 

  Jézus élete legfontosabb eseményeinek bemutatása. 

 Jézus erkölcsi tanításainak értelmezése. 

 A kereszténység fő jellemzőinek és elterjedésének bemutatása  

FOGALMAK: 

Romulus, Remus, Mars, Kr. e. 753, latin, szenátus,Forum Romanum, Punok, Karthago, 

Szicília, provincia, Hannibál, Scipio, Konzul, népgyűlés, plebejus, néptribunus, patrícius, 

Cicero, Spartacus, polgárháború,  légió, lándzsa, diadalmenet, diktátor Caesar, Gallia, 

teljhatalom, Kr. e. 44. március idusa, Augustus, germánok, hunok, Kr. u. 476, Romulus 

Augustulus, Attila 

 

1. AZ ÓKORI RÓMA ÖRÖKSÉGE ÉS A-RÓMAI HADVISELÉS. 

 KÉPEK A NÉPVÁNDORLÁS KORÁBÓL  

Róma alapítása a mondákban. Egy római polgár mindennapjai. A római köztársaság. A 

gladiátorviadalok és a kocsiversenyek. Római emlékek Pannóniában. Az ókor „tankjai”: 

Hannibál elefántjai. Caesar légiói. A Római Birodalom szétesése. A Hun Birodalom. Attila 

és hadjáratai: az ókor egyik legnagyobb csatája (a catalaunumi csata). 

FOGALMAK: 

Romulus, Remus, Mars, Kr. e. 753, latin, szenátus,Forum Romanum, Punok, Karthago, 

Szicília, provincia, Hannibál, Scipio, Konzul, népgyűlés, plebejus, néptribunus, patrícius, 

Cicero, Spartacus, polgárháború,  légió, lándzsa, diadalmenet, diktátor Caesar, Gallia, 

teljhatalom, Kr. e. 44. március idusa, Augustus, germánok, hunok, Kr. u. 476, Romulus 

Augustulus, Attila Róma alapítása a mondákban. Egy római polgár mindennapjai. A római 
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köztársaság. A gladiátorviadalok és a kocsiversenyek. Római emlékek Pannóniában. Az 

ókor „tankjai”: Hannibál elefántjai. Caesar légiói. A Római Birodalom szétesése. A Hun 

Birodalom. Attila és hadjáratai: az ókor egyik legnagyobb csatája (a catalaunumi csata). 

Ábrahám, Mózes, Ószövetség, Újszövetség, Jeruzsálem, Júdea, Jézus, Mária, apostolok 

  

Javasolt tevékenységek: 

 A tanult háborúk okainak és következményeinek bemutatása; illetve a tanult 

hősökhöz kapcsolódó történetek felidézése. 

 Mai magyar településnevek azonosítása az ókori Pannónia térképén. 

 A Hun Birodalom földrajzi kiterjedésének nyomon követése a térképen. 

 A nomád életmód, gazdálkodás és hadviselés alapvető jellegzetességeinek 

felidézése. 

 Történelmi mozgások (pl. hadmozdulatok, hadjáratok, népmozgások) nyomon 

követése történelmi térképen. 

 Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 

 Makett készítése ókori épületekről. 

 Monda eljátszása dramatizálása, jelmez készítése. 

 Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről. 

 Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével 

2. AZ ÓSZÖVETSÉG NÉPE. JÉZUS ÉLETE, TANÍTÁSAI ÉS A KERESZTÉNYSÉG 

Az Ószövetség/Héber Biblia: Ábrahám és Mózes. Az önálló zsidó állam alapítói: Dávid és 

Salamon története. Történetek az Újszövetségből. A kereszténység főbb tanításai. A 

kereszténység elterjedése. A keresztény hitélet színterei és szertartásai. A kereszténység 

jelképei. 

FOGALMAK: 

Ábrahám, Mózes, Ószövetség, Újszövetség, Jeruzsálem, Júdea, Jézus, Mária, apostolok 

Javasolt tevékenységek: 

 Jézus élete legfontosabb eseményeinek bemutatása prezentációs formában. 

 Jézus erkölcsi tanításainak értelmezése, vita kereteiben. 

 A kereszténység fő jellemzőinek és elterjedésének bemutatása. 

 A Héber Biblia máig ható innovációi: egyistenhit, tízparancsolat, heti pihenőnap 

 

4. TÉMAKÖR: A KÖZÉPKOR VILÁGAI 

HELYI ÓRASZÁM: 17 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Olvasmányok, mesék legendák, valós történetek , filmek a középkor világából/világáról: 

királyok, lovagok, polgárok, parasztok 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

 A középkori életforma jellegzetességeinek értő bemutatására való képesség. A 

társadalmi rétegződés és ebből fakadó eltérő életformák okainak átlátása. A lovagi 

életmód és a keresztes hadjáratok legfőbb eseményeinek időrendi felidézése. A 

középkori páncélos lovag felismerése, fegyverzetének azonosítása képen, 

rekonstrukciós ábrán. A középkori Európa kialakuló államainak térképen való 

nyomon követése. 

 A középkori kultúra főbb vonásaival legyen tisztában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A középkori és a mai életforma néhány jellegzetességének összehasonlítása. 

 A középkori kultúra főbb vonásainak felidézése. 

 Az egyes középkori társadalmi rétegek életformája közti eltérések összehasonlítása. 

 A középkori város és a falu összehasonlítása megadott szempontok alapján (pl. 

jellegzetes foglalkozások, életmód). 

 A középkori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek bemutatása. 

FOGALMAK: 

földesúr, lovag, nemes, címer, zászló, uradalom, jobbágy, robot, terményadó, pápa, 

szerzetes, bencés rend, pálos rend, kolostor, katolikus, román stílus, gótikus stílus, 

Lovagok, nehézlovasság, apród, fegyverhordozó, lovagi torna, Szentföld 1095, Jeruzsálem, 

Céhek, városi polgár, kereskedő, iparos 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. ÉLET A VÁRBAN, EGY MAGYAR VÁR (PL. VISEGRÁD) ÉS URADALOM 

BEMUTATÁSÁVAL 

Királyok és nemesek. Hűbériség, hűbéres hadseregek. Várépítészet, híres magyar 

középkori várak. Egy uradalom működése, a falvak világa (a jobbágyok élete). A középkori 

gazdaság. A bizánci birodalom és a Frank birodalom kialakulása, nagyhatalmi szerepe a 

középkorban 

Javasolt tevékenységek: 

 A középkori és a mai életforma néhány jellegzetességének összehasonlítása. 

 A középkori kultúra főbb vonásainak felidézése. 

 Az egyes középkori társadalmi rétegek életformája közti eltérések összehasonlítása. 

 A középkori város és a falu összehasonlítása megadott szempontok alapján (pl. 

jellegzetes foglalkozások, életmód). 

 Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján 

(pl. foglalkozás, viselet, jelentős események) 

 A középkori élet színtereinek, főbb jellemzőinek megismerése. (pl. lovagi vár, 

szerzetesi kolostor, városi katedrális felépítésének, az egyes részek funkciójának 

számba vétele képek alapján.) 

 A középkori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek bemutatása. 

 A hűbéri lánc szituációs játékkal való szemléltetése. 
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Fogalmak: 

földesúr, lovag, nemes, uradalom, jobbágy, robot, terményadó 

2. ÉLET A KOLOSTORBAN, EGY MAGYAR KOLOSTOR (PL. PANNONHALMA) 

BEMUTATÁSÁVAL 

A középkori egyházszervezet. A szerzetesség és a kolostor. Román és gótikus 

templomépítészet. Híres magyar középkori egyházi emlékek. Oktatás a középkorban 

Javasolt tevékenységek: 

 Olvasmányok feldolgozása, (Szent Miklós legenda) 

 Egy szerzetes napjának megtervezése a bencés regula szerint, képekkel való 

bemutatása. 

 A gótikus és román stílusú templomok és kolostorok tabló formájában gyűjtött, 

vagy prezentáció képein keresztül a kor építészeti stílusának megismerés 

FOGALMAK: 

pápa, szerzetes, bencés rend, pálos rend, kolostor, katolikus, román stílus, gótikus stílus,:  

3.  A KERESZTES LOVAGOK VILÁGA, A KERESZTES HÁBORÚK, CÍMER, ZÁSZLÓ, 

PECSÉT 

Az iszlám világa, kultúra és vallás jellegzetességei, az arab kihívás. A nehézlovas 

harcmodor. Keresztesek a Szentföldön. A lovagrendek kialakulása. A lovagi életforma és 

kultúra. 

Javasolt tevékenységek: 

 A középkori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek bemutatása. 

 Keresztes sisak és kard replika tanulmányozása során. 

 A középkori páncélos lovag felismerése, fegyverzetének azonosítása képen, 

rekonstrukciós ábrán. 

 Lovaggá avatás eljátszása, eskü szövegének megírása. 

 A lovagi torna megjelenítése krónikaírók szerepében, vagy fiktív szerelmeslevél 

írása révén. 

 Makett készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról 

vagy kolostorról. 

 Címerek és zászlók alkotóelemei saját település és Magyarország címere és zászlaja 

példáján. 

 A hitelesítés eszköze, a pecsét (pl. az Aranybulla pecsétje). 

 Egy középkori ütközet rekonstruálása, film, kép, ábra, térképvázlat segítségével. 

4. ÉLET A KÖZÉPKORI VÁROSBAN – EGY MAGYAR VÁROS (PL. BUDA) 

BEMUTATÁSÁVAL 

A céhek szervezete szabályzata és működése a középkori városokban. A városi polgárok, 

a városi életforma. Városépítészet és híres magyar középkori városok. A középkori 

technológia, és művészet, a könyvnyomtatás és reneszánsz. 
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Javasolt tevékenységformák: 

 Város makettjének elkészítése önállóan vagy csoportos formában, a középkori 

város szerkezetének és épületek funkciójának tanulmányozása érdekében. 

 Az egyes középkori társadalmi rétegek életformája közti eltérések összehasonlítása 

tabló, prezentáció formájában. 

 A középkori város és a falu összehasonlítása megadott szempontok alapján (pl. 

jellegzetes foglalkozások, életmód). 

 Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, 

apródból lovag, jobbágyból püspök). 

 Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 

 Reneszánsz épületekről képek gyűjtése. 

FOGALMAK: 

Céhek, inas, legény, mester, kereskedő, iparos, remek, városi polgár 

5. TÉMAKÖR: KÉPEK ÉS PORTRÉK AZ ÁRPÁD-KOR TÖRTÉNETÉBŐL 

HELYI ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Képes legyen kritikus gondolkodással, a mondák és a valóság értő megkülönböztetésére. 

Tudjon kulcsszavak alkalmazásával röviden tömören tanult eseményeket felidézni. Képek, 

festmények alapján történelmi személyeket ismerjen fel. A tanult történelmi személyeket 

időrendben lássa és szerepüket ok-okozati összefüggéssel értelmezze. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások felismerése. 

 A tanult mondai történetek felidézése, a mondai hősök szándékainak azonosítása. 

 Mondai szereplők felismerése képek, művészeti alkotások alapján. 

 Rekonstrukciós rajzok, ábrák elemzése és/vagy készítése a honfoglaló magyarok 

viseletéről, lakóhelyéről, fegyverzetéről. 

 Történetek felidézése az Árpád-kori magyar történelemből. 

 A tanult történelmi személyek jelentőségének felismerése. 

A tanult uralkodók elhelyezése az időszalagon. 

FOGALMAK: 

hunok, finnugor, törzs,  vérszerződés, fejedelem, honfoglalás, székelyek, kalandozások, 

vármegye, tized, ispán, Szent Korona, tatárok/mongolok, kunok. 

Személyek: Álmos, Árpád, Géza, I. (Szent) István, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, III. 

Béla, IV. Béla, Szent Gellért, Szent Erzsébet, Szent Margit.  

Kronológia: 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 István uralkodása, 

1222 az Aranybulla kiadása, 1241–1242 a tatárjárás, 1301 az Árpád-ház kihalása. 
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ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; mondák, regék, 

legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a hun-magyar mondakörből, a vérszerződésről, a 

honfoglalásról, Szent Istvánról, Szent Lászlóról, és Árpád-házi szentekről. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. TÖRTÉNETEK A MAGYAROK EREDETÉRŐL. HONFOGLALÁS ÉS 

KALANDOZÁSOK 

 A hun-magyar eredettörténet a krónikákban: Hunor, Magor; Csaba királyfi. 

Félnomád életmód és vándorlás a pusztán. Az Árpád-ház eredettörténete: Emese 

álma, Fehér ló mondája, vérszerződés. Magyarok harcmodora és taktikája. A 

honfoglalás eseményei.  

 Álmos és Árpád alakja a krónikákban. A honfoglalás: Etelközből a Kárpát-

medencébe. 

 Történetek a kalandozó magyarokról. 

Javasolt tevékenységek: 

 A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások felismerése. A tanult 

mondai történetek felidézése, a mondai hősök szándékainak azonosítása. Mondai 

szereplők felismerése képek, művészeti alkotások alapján. 

  Jankovics Marcell: Mondák a magyar történelemből c. Sorozatának, megfelelő 

részét megtekintve, elemezve a történetek elmélyítése. Rekonstrukciós rajzok, 

ábrák elemzése és/vagy készítése a honfoglaló magyarok viseletéről, lakóhelyéről, 

fegyverzetéről. 

 Térkép készítése a vándorló magyar nép szálláshelyeinek feltüntetésével. 

Fogalmak: 

hunok, finnugor, törzs, vérszerződés, fejedelem, honfoglalás, székelyek, 

kalandozások,Álmos, Árpád 

2. SZENT ISTVÁN ÉS A MAGYAR ÁLLAM.  

Géza és István alakja a krónikákban. István harca Koppánnyal és a koronázás. 

Államalapítás: a magyar egyház szervezése, vármegyék, a király hatalmának biztosítékai 

és a törvények. 

Javasolt tevékenységek:  

 Jankovics Marcell: Mondák a magyar történelemből c. Sorozatának, megfelelő 

részét megtekintve, elemezve a történetek elmélyítése. 

 A tanult mondai történetek felidézése, a mondai hősök szándékainak azonosítása. 

 Mondai szereplők felismerése képek, művészeti alkotások alapján. 

 Források feldolgozása és kritikai szemléletmód kialakítása. 

 Prezentációs ábrák elemzésével a vármegyék szerkezetének és feladatának 

megértése. 
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FOGALMAK: 

Trónviszály,Esztergom, Géza fejedelem, Koppány, Vajk, 1001, esztergomi érsek, 

vármegye, tized, ispán, Szent Korona 

3. ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYPORTRÉK ÁRPÁD-KORI GYŐZTES HARCOK ÉS CSATÁK 

Szent László, a lovagkirály államszervező munkája és törvényei. A trónviszályok korának 

lezárása. Könyves Kálmán, a művelt király. III. Béla, a nagyhatalmú király. II. András és 

az Aranybulla. IV. Béla és a tatárjárás 

FOGALMAK: 

tatárok/mongolok, kunok, kancellária, Aranybulla, tatárjárás, Álmos, Árpád, Géza, I. 

(Szent) István, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, III. Béla, IV. Béla, Szent Gellért, Szent 

Erzsébet, Szent Margit. 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 István 

Javasolt tevékenységek: 

 Történetek felidézése az Árpád-kori magyar történelemből. 

 A tanult történelmi személyek jelentőségének felismerése. 

 A tanult uralkodók elhelyezése az időszalagon. 

 Csaták megjelenítése térképen. 

 Szemléltető képek értelmezése. 

 NKP interaktív feladatainak megoldása. 

 Kiselőadás 

4. MAGYARORSZÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI. ÁRPÁD-KORI SZENTEK 

Szent Korona. Palást, jogar, országalma. Szent Gellért. Szent Erzsébet. Szent Margit  

FOGALMAK: 

Koronázási szertartás, Szent jobb, Szent Korona. Palást, jogar, országalma. Szent Gellért. 

Szent Erzsébet. Szent Margit: 

Javasolt tevékenységek: 

 Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 

 A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése. 

 A korona keletkezéséről és kalandjairól anyaggyűjtés. 

 Illusztráció készítése a Szent koronáról. 
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6. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

Témakörök Óraszám 

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 17 

Új látóhatárok 10 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből, élet a 

kora újkori Magyarországon 18 

Forradalmak kora 12 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 15 

1. TÉMAKÖR: KÉPEK ÉS PORTRÉK A MAGYAR ÁLLAM VIRÁGKORÁBÓL 

HELYI ÓRASZÁM: 17 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Mesék, mondák és valós történetek az Anjoukról és Hunyadiakról. A nándorfehérvári 

győzelem és a török háborúk hősei 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A kor uralkodóinak jelentős tetteit táblázat segítségével tudja rendszerezni. Térkép 

segítségével a hadjáratok útvonalát bemutatni és azok politikai jelentőségét magyarázni. 

Képes legyen a tanult művészeti irányzatok Magyarországon található emlékeit a megfelelő 

stílusjegyekkel elemezni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások felismerése. 

 Tematikus térkép értelmezése és/vagy térképvázlat készítése Nagy Lajos 

hódításairól/Hunyadi János hadjáratairól. 

 A tanult történelmi személyek jelentőségének felismerése. 

 Gazdasági változások megértése 

FOGALMAK: 

Aranyforint, kormányzó, végvár, szekérvár, zsoldos. Személyek: I. (Anjou) Károly, I. 

(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, I. (Hunyadi) Mátyás. 

Kronológia: 1335 a visegrádi királytalálkozó, 1456 a nándorfehérvári diadal, 1458–1490 

Mátyás uralkodása. 

Topográfia: Lengyelország, Oszmán Birodalom, Csehország, Nándorfehérvár. 
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ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. MAGYAR KIRÁLYPORTRÉK A 14–15. SZÁZADBÓL 

Az Anjou-ház hatalomra kerülése. I. Károly jövedelmei és az aranyforint. A visegrádi 

királytalálkozó. Nagy Lajos, a hódító. Az 1351. évi törvények. Luxemburgi Zsigmond 

magyar király és császár. 

Fogalmak: Aranyforint Bányabér kapuadó, Visegrádi királytalálkozó 1335, Itáliai hadjárat, 

ősiség törvénye, úriszék, pallosjog, Husz János, végvárak 

Javasolt tevékenységek: 

 A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások felismerése. 

 Riport készítése fiktív személlyel az események megismeréséhez. 

 Aranypénz tervezése. 

 Táblázat készítése a fogalmak rendezéséhez. 

 NKP feladatainak interaktív megoldása. 

2. HUNYADI JÁNOS A TÖRÖKVERŐ 

Hunyadi János, a sokoldalú hadvezér. Hadjáratai, tisztségei, tevékenysége. A 

nándorfehérvári diadal. 

FOGALMAK: 

Vajdahunyad vár, erdélyi vajda, Gyulafehérvár, Hosszú hadjárat, kormányzó, 

Nándorfehérvár 1456,  

Javasolt tevékenységek: 

 Tematikus térkép értelmezése és/vagy térképvázlat készítése 

 Hunyadi János hadjáratairól. 

 A tanult történelmi személyek jelentőségének felismerése. 

 Jankovics Marcell: Mondák a magyar történelemből c. sorozatának, megfelelő 

részét megtekintve, elemezve a történetek elmélyítése. 

 A korabeli csaták és harcmodor elemzése, sematikus rajz készítése. 

 A janicsárok és szpáhik a csatákban, képek feldolgozása 

HUNYADI MÁTYÁS A RENESZÁNSZ URALKODÓ 

Mondák és történetek Mátyás királyról.  Mátyás jövedelmei, külpolitikája a törökkel 

szemben és belpolitikája. A fekete sereg. Mátyás reneszánsz udvara. 

FOGALMAK: 

1458–1490 Mátyás uralkodása, reneszánsz, Korvinák, füstadó, harmincad vám 

Javasolt tevékenységek: 

 A tanult történelmi személyek jelentőségének felismerése. 

 Uralkodásának legfőbb eseményeit képes tablóval szemléltetni. 

 Csatáiról és hódításairól térképvázlat készítése. 
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 A mondák és a valóság közötti kapcsolatok és ellentmondások felismerése. 

2. TÉMAKÖR: ÚJ LÁTÓHATÁROK 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, valamint a 

felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai ismeretek a protestáns vallásokról és a katolikus 

megújulásról. Olvasmány vagy filmélmények a korszak nagy szentjeiről, nagy 

uralkodóiról. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Ábrák és térkép segítségével tudja felidézni a nagy felfedezők útvonalát és életük 

eseményeit. Legyen képes a kor változó világképét saját szavaival magyarázni. A 

manufaktúra és a céh közötti különbségeket értelmezni és gyakorlatban alkalmazni. Legyen 

tisztába a reformáció vallási politikai kérdéseivel. Lássa a különbséget és a hasonlóságot a 

különböző felekezetek között, tudjon érvelni a vallásszabadság mellett 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nagy felfedezők útjainak bemutatása térképen. 

 A céhek és a manufaktúrák összehasonlítása. 

 A világkereskedelem útvonalainak bemutatása térkép segítségével. 

 A reformáció és katolikus megújulás hatásának feltárása az anyanyelvi kultúra és 

oktatás területén. Érvelés a vallási türelem mellett. 

FOGALMAK: 

Gyarmat, manufaktúra, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, tőzsde, részvény, 

reformáció, református, evangélikus, ellenreformáció és katolikus megújulás, jezsuiták, 

vallási türelem, felvilágosodás. 

Személyek: Kolumbusz Kristóf, Magellán, Luther Márton, Kálvin János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, Kopernikusz Kronológia: 1492 Amerika felfedezése, 1517 a reformáció 

kezdete. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK ÉS A KORAI KAPITALIZMUS KORA  

A felfedezők útjai. Kolumbusz Kristóf felfedezi Amerikát. A világkereskedelem 

kialakulása. 

Gyarmatosítás Amerikában: az őslakosság sorsa, ültetvények és rabszolgák A tőkés 

gazdálkodás kibontakozása és a polgárosodó életmód. Manufaktúrák jellemzői. 
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FOGALMAK: 

Gyarmatok, Karavella, Kolumbusz Kristóf, Amerigo Vespucci, Magellán, iránytű, 1492, 

manufaktúra , tőzsde, bankok, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus. 

Javasolt tevékenység: 

 A nagy felfedezők útjainak bemutatása térképen. 

 Képregény készítése Kolumbusz útjának megismeréséhez. 

 Prezentáció segítségével személyek, képek felismerésének gyakorlása. 

 Újságcikk formájában tudósítani a gyarmatok, rabszolgák helyzetéről az Új 

világban. 

 Összehasonlító táblázat szerkesztése a céh és a manufaktúra jellemzőinek 

rendszerezésére. 

 Fogalmak gyakorlása. 

 Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően 

kerültek a világkereskedelembe 

2. A VALLÁSI MEGÚJULÁS 

Egyházi reformtörekvések a kora újkorban. Luther Márton és Kálvin János tanításai 

Reformáció és katolikus megújulás. Az anyanyelvi kultúra és oktatás felvirágzása magyar 

példák alapján. Vallási türelem Erdélyben. 

FOGALMAK:  

Reformok, reformáció, evangélikus, Evangélium, Luther Márton 1517, búcsúcédulák, 

Szent Péter bazilika, Kálvin János, reformátusok, protestánsok, vallási megújulás, 

Jezsuiták, Károli Gáspár, Pázmány Péter, Kopernikusz, vallási türelem. 

Javasolt tevékenység: 

 A reformáció és katolikus megújulás hatásának feltárása az anyanyelvi kultúra és 

oktatás területén. 

 Érvelés a vallási türelem mellett. 

 Vita kezdeményezése. 

 Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően 

kerültek a világkereskedelembe. 

 Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek 

templomairól készült fotók alapján.  

3. AZ ÚJ VILÁGKÉP KIALAKULÁSA 

A természettudományok fejlődése: a kopernikuszi fordulat. A középkorit felváltó világkép: 

a felvilágosodás. A felvilágosodás nagy gondolkodói. 

FOGALMAK: 

Természettudomány, világkép, Kopernikusz, Newton  
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Javasolt tevékenység 

 Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának 

bemutatása: plakáton, prezentációval, kiselőadáson. 

 A középkor és az újkor világképének összehasonlítása megadott szempontok 

alapján. 

3. TÉMAKÖR: PORTRÉK ÉS TÖRTÉNETEK MAGYARORSZÁG KORA ÚJKORI 

TÖRTÉNETÉBŐL, ÉLET A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Magyarország felemelkedése és jelentős európai hatalommá válása. A törökellenes 

küzdelmek kezdetei. A Hunyadiak kora. Hazánk a XV. század végén, XVI. század elején. 

A török előretörése. Három részre szakadt ország élete. Végvári harcok, végvári hősök. A 

nagy várháborúk kora. Az Erdélyi Fejedelemség aranykora Báthory István és Bethlen 

Gábor idején. Pázmány Péter és a magyar katolikus megújulás virágkora. Magyar katolikus 

arisztokrácia a megújulás szolgálatában. Magyarország török alóli felszabadítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Az ország három részre szakadásának ok-okozati összefüggések alapján való önálló 

kifejtése. Képek ábrák segítségével a három országrész életének és kormányzásának 

bemutatása. A török- és Habsburg-ellenes harcok hőseiről szóló történetek lényegre törő 

elbeszélése, irodalmi szövegek önálló felidézése. A három részre szakadt ország 

térképének, a különböző időszakok eseményeinek, területi változásainak figyelembe 

vételével való értelmezése. A kor kiemelkedő személyiségeinek képek segítségével való 

bemutatása. A három részre szakadt ország, mindennapjainak képek, ábrák segítségével 

való értelmezése. A kor etnikai változásainak diagram, térkép alapú bemutatása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mohácsi csata eseményeinek rekonstruálása animációs film és térkép alapján. 

 A három részre szakadt ország és a fontosabb török hadjáratok bemutatása 

tematikus térképen.  

 A török- és Habsburg-ellenes harcok hőseiről szóló történetek elbeszélése, irodalmi 

szövegek felidézése. 

 Képek, ábrázolások gyűjtése és azonosítása, filmrészletek értelmezése a 

törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről. 

 A három részre szakadt ország térképének értelmezése. 

 Annak a bemutatása, hogy milyen hatással volt a török uralom Magyarország 

fejlődésére. 

 II. Rákóczi Ferenc életútjának és személyiségének bemutatása. 

 A kora újkori életmód összehasonlítása a maival. 

 A török kori mezővárosok mindennapjainak bemutatása különböző gyűjtött 

források alapján.  



 

 

 

125 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 A 15. századi és a 18. század végi magyarországi etnikai viszonyok 

összehasonlítása térképen, illetve táblázatban vagy diagramon szereplő adatok 

segítségével 

FOGALMAK: 

Szulejmán, II. Lajos, Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós (a költő 

és hadvezér), II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia. 

Kronológia: 1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger védelme, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1703–1711 a Rákóczi-szabadságharc. Topográfia: Mohács, Eger, Erdélyi 

Fejedelemség, Pozsony, Bécs. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A TÖRÖK HÁBORÚK HŐSEI 

II. Lajos uralkodása és a mohácsi csata. Buda eleste és az ország három részre szakadása. 

A három országrész kormányzása. A várháborúk hősei (pl. Dobó; Zrínyi, a szigetvári hős). 

FOGALMAK: 

Hódoltság, szultán, janicsár, vilajetek, szandzsákok, török hódoltság, Erdélyi fejedelemség, 

Pozsony, Gyulafehérvár, Buda, helytartótanács.  

Javasolt tevékenységek: 

 A mohácsi csata eseményeinek rekonstruálása animációs film és térkép alapján. 

 A három részre szakadt ország topográfiájának gyakorlása. 

 Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és 

eseményeiről.   

2. BOCSKAI, BETHLEN ÉS ZRÍNYI 

Bocskai István fejedelem, a hajdúk vezére. Habsburg ellenes felkelés okai és 

következménye. Bethlen Gábor, Erdély fejedelme. Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér. 

Buda visszavétele: a török kiűzése. 

FOGALMAK: 

Hajdúk, Bocskai István, Gyurgyevói csata, Bécsi béke, Bethlen Gábor, Gyulafehérvár, 

reneszánsz fejedelem, Zrínyi Miklós, Eszék, Szentgotthárd,1686 Buda visszavétele, Szent 

Liga 

Javasolt tevékenységek: 

 Fontosabb török hadjáratok bemutatása tematikus térképen. 

 A török- és Habsburg-ellenes harcok hőseiről szóló történetek elbeszélése, irodalmi 

szövegek felidézése. 

 Képek, ábrázolások gyűjtése és azonosítása, filmrészletek értelmezése a 

törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről. 

 A három részre szakadt ország térképének értelmezése. 
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3. II. RÁKÓCZI FERENC ÉS SZABADSÁGHARCA 

Rákóczi fordulatos életpályája Munkácstól Rodostóig. Történetek a Rákóczi-

szabadságharc idejéből. 

A szatmári béke: függetlenség helyett megbékélés a birodalommal. 

FOGALMAK: 

II. Rákóczi Ferenc, 1703-1711, Erdélyi fejedelemség, 1705 Szécsény, rézpénz Vak 

Bottyán, 1705 Dunántúl, 1707 Ónod, trónfosztás,  

Javasolt tevékenységek: 

 Annak a bemutatása, hogy milyen hatással volt a török uralom Magyarország 

fejlődésére. 

 Milyen ellentétek uralták a magyar ok és a Habsburgok kapcsolatát. Rákóczi 

életútja képeken keresztül. 

 II. Rákóczi Ferenc életútjának és személyiségének bemutatása prezentáció vagy 

táblázat formájában. 

 Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 

4. MÁRIA TERÉZIA 

Mária Terézia, a családanya és uralkodó. Intézkedései Magyarországon. A magyar 

huszárok és a berlini huszárcsíny .Az osztrák örökösödési háború. Főúri kastélyok a 

művelődés szolgálatában (pl. Eszterháza, Gödöllő 

FOGALMAK: 

Rendi országgyűlés, alsó tábla, felső tábla, III. Károly, helytartótanács, kancellária, 

Pragmatica Sanctio, Kettős vámrendelet, Úrbéri rendelet, Osztrák örökösödési háború 

Rendeleti kormányzás 

Javasolt tevékenységek: 

 Mária Teréziáról szóló játékfilm egy részletének megtekintése, a korszak jobb 

megértéséhez. 

 A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 

 A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 

 Képek gyűjtése főúri kastélyokról 

5. ÉLET A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON 

Élet a török hódoltság kori Magyarországon ,egy konkrét település (pl. Debrecen vagy 

Kecskemét) bemutatásával. Élet a 18. századi Magyarországon, egy konkrét település (pl. 

Temesvár) bemutatásával. Magyarország újra népesülése és újra népesítése. Népek és 

vallások együttélése. A barokk városépítészet 

FOGALMAK: 

Nemzetiség, ortodox, barokk. A török uralom. A mezőváros élete. Szarvasmarha-

kereskedelem, nemzetiségek, városi életmód 
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Topográfia: Debrecen, Temesvár. 

Javasolt tevékenység: 

 A kora újkori életmód összehasonlítása a maival. 

 A török kori mezővárosok mindennapjainak bemutatása különböző gyűjtött 

források alapján. 

 A 15. századi és a 18. század végi magyarországi etnikai viszonyok 

összehasonlítása térképen, illetve táblázatban vagy diagramon szereplő adatok 

segítségével. 

4. TÉMAKÖR: FORRADALMAK KORA 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és Napóleonról. A gőz 

szerepe az első ipari forradalomban. Olvasmányok Széchenyiről, a Lánchídról és 

Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok az 1848–49-es forradalomról és 

szabadságharcról. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Be tudja mutatni a korszak technikai fejlődését adatok, ábrák segítségével. Tudjon példákat 

felsorolni a korszak technikai vívmányaiból és lássa azok jelentőségét, a mindennapi életre 

gyakorolt hatását. Fel tudja vázolni az Angol polgári forradalom szakaszait és lássa a 

különböző államformák közötti különbséget. A francia a forradalom mozgatórugóit és 

eseményeit tudja összekapcsolni. Képes legyen önálló véleményt formálni Napóleon 

történelmi szerepének megítélésében, az események tükrében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Vélemény megfogalmazása a technikai fejlődés előnyeiről és hátrányairól. 

 Az Angol polgári forradalom, különböző államformáinak összehasonlító elemzése. 

 A francia forradalom értékelése; pozitívumok és negatívumok azonosítása. 

 Napóleon alakjának, történelmi szerepének megítélése különböző források alapján 

FOGALMAK: 

ipari forradalom, gyár, szabad verseny, tömegtermelés, munkanélküliség, alkotmányos 

királyság,forradalom, diktatúra. Személyek: James Watt, Edison, Cromwell, Bonaparte 

Napóleon. Kronológia: 1789 a francia forradalom, 1815 a waterlooi csata. Topográfia: 

Párizs, Habsburg Birodalom, Oroszország, Nagy-Britannia. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. IPARI FORRADALOM 

Gyapotból pamut. A textilipar fejlődése. A gőzgép. Bányászat, gyáripar, vasútépítés. 

Gyerekek és felnőttek mindennapjai egy iparvárosban. 
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FOGALMAK 

Ipari forradalom gőzgép vetésforgó, gyár, James Watt, Fulton Stephenson, Morse gyár, 

szabad verseny, tömegtermelés, munkanélküliség,  

Javasolt tevékenységek: 

 Vélemény megfogalmazása a technikai fejlődés előnyeiről és hátrányairól. 

 Tabló készítése feltalálókról. 

 Fiktív interjúban bemutatni életútjukat és példát prezentálni a kitartó munka 

eredményességére. 

2. TÁRSADALMI-POLITIKAI FORRADALOM 

Az abszolút királyság tündöklése és bukása. A köztársaság kísérlete Franciaországban. A 

forradalmi terror. Napóleon a császár és hadvezér. 

FOGALMAK: 

Abszolút királyság, köztársaság, diktatúra, XVI. Lajos király, Jakobinusok, 1789 a francia 

forradalom, 1815 a waterlooi csata. Párizs, Habsburg Birodalom, Oroszország, Nagy-

Britannia.  

Javasolt tevékenységek: 

 A francia forradalom értékelése; pozitívumok és negatívumok azonosítása. 

 Napóleon alakjának, történelmi szerepének megítélése különböző források alapján. 

 Prezentáció képeinek kronológiai sorrendbe állításával az események értelmezése. 

 Parlamenti szituációs játék. • 

 Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 

 Napóleon-ábrázolások gyűjtésén keresztül egy életút történetének összeállítása 

csoport munkában.  

5. TÉMAKÖR: A MAGYAR NEMZETI ÉBREDÉS ÉS POLGÁROSODÁS KORA 

HELYI ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Olvasmányok Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok az 

1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Képes legyen felidézni és értékelni a reformkor társadalmi, gazdasági problémáit. Tudjon 

önálló bemutató segítségével Széchenyi István szerepét jelentőségét ismertetni. Legyen 

tájékozott a reformkor nagy politikusainak nézeteiről és tudjon vitát kezdeményezni. 

Térkép segítségével kövesse nyomon a szabadságharc főbb eseményeit, időrendi 

áttekintéssel. Tudjon önálló bemutatót készíteni személyes kötődés kialakításával a 

megtorlás történéseiről. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reformkor legfontosabb problémáinak bemutatása. 

 1848. március 15-e eseményeinek felidézése képek, dokumentumok, 

visszaemlékezések, filmrészletek és/vagy dramatikus jelenetek segítségével. 

 A kor történelmi szereplőinek jellemzése; tevékenységük bemutatása. 

 A zsidóság pozitív szerepe a szabadságharcban. 

 A tavaszi hadjárat hadmozdulatainak végigkövetése térképen. 

 A szabadságharcot követő megtorlás néhány konkrét esetének bemutatása (aradi 

vértanúk, a zsidóságot sújtó közösségi büntetés) 

 A kiegyezés értékelése.   

FOGALMAK: 

Országgyűlés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, sajtószabadság, cenzúra, 

miniszterelnök, honvédség, kiegyezés. 

Személyek: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Bem József, Görgei Artúr, 

Klapka György, Ferenc József, Deák Ferenc. 

Kronológia: 1830–1848 a reformkor, 1848. március 15. a pesti forradalom, 1849. október 

6. az aradi kivégzések, 1867 a kiegyezés. 

Topográfia: Pest, Pákozd, Isaszeg, Világos, Komárom, Arad, Osztrák-Magyar Monarchia. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A REFORMKOR 

Széchenyi István alkotásai. A jobbágyfelszabadítás és közteherviselés kérdése. A magyar 

nyelv és a nemzeti kultúra ügye. 

FOGALMAK: 

Országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, sajtószabadság 

Gőzhajózás, vasút, Magyar Tudományos Akadémia, Hitel, bérmunka, Lánchíd, 

örökváltság, haladók, maradiak, házi adó, törvényjavaslat, Deák Ferenc, Kölcsey Ferenc, 

Wesselényi Miklós 

Javasolt tevékenységek: 

 Képek gyűjtése Széchényi életútjának, ország építő tevékenységének bemutatására. 

 A reformkor legfontosabb problémáinak bemutatása. 

 Újságcikk, riport készítése a reformkor nagyjaival élő előadás, vagy rövid film 

formájában.  

2. A FORRADALOM, KÉPEK A SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉBŐL 1848-49 

A március 15-i események és a 12 pont. Kossuth Lajos szerepe.  Az áprilisi törvények. A 

Batthyány-kormány. Történetek a szabadságharc idejéből. Görgei Artúr, a hadvezér. A 

tavaszi hadjárat.  A Függetlenségi nyilatkozat. A fegyverletétel és megtorlás, az aradi 

vértanuk. 
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FOGALMAK: 

Javasolt tevékenységek: 

 1848. március 15-e eseményeinek felidézése képek, dokumentumok, 

visszaemlékezések, filmrészletek és/vagy dramatikus jelenetek segítségével. 

 A kor történelmi szereplőinek jellemzése; tevékenységük bemutatása. 

 Térképvázlat segítségével bemutatni a csaták és hadjáratok színhelyét. 

 Fegyverbemutató esetleg hagyományőrzők részvételével. 

 Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események 

összefüggéseiről. 

 Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 

 Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 

 Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról 

3. A KIEGYEZÉS 

Az ellenállás formái. Deák Ferenc szerepe. A kiegyezés megkötése. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia megszületése. A dualista állam jellegzetességei. 

FOGALMAK: 

Passzív ellenállás, aktív ellenállás, Bach rendszer, vámhatárok, Deák Ferenc, Húsvéti cikk, 

koronázás 1867, kiegyezés, dualizmus, Osztrák-Magyar Monarchia 

Javasolt tevékenységek: 

 A szabadságharcot követő megtorlás néhány konkrét esetének bemutatása (aradi 

vértanúk, a zsidóságot sújtó közösségi büntetés) 

 Relikviák a szabadságharc idejéből, és ezek jelentősége az ellenállásban. 

 Interneten kutakodás aktív ellenállók után. 

 Vita a kiegyezés feltételeiről. 

 A kiegyezés értékelése. 
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7–8. ÉVFOLYAM 

Az általános iskola 7–8. évfolyamának történelemtanításánál az életkori sajátosságok 

figyelembevételével már törekedni kell az események és folyamatok összetettebb 

bemutatására. A tanuló ekkor már a magasabb szintű, elvontabb fogalmi gondolkodásra is 

képessé válik, ezért a képszerűség és a történettanításon alapuló történelemtanítás elvének 

alkalmazása mellett megkezdődik az elemző jellegű feldolgozás: összetett okok és 

következmények feltárása, az egyes történelmi jelenségek és folyamatok több szempontú 

értelmezése. A tevékenységalapú tanulásnak továbbra is meghatározó szerepe van, ezért a 

kerettantervi beosztás időt hagy és lehetőséget teremt a műveltető történelemtanulásra, az 

ismeretek szélesebb körű alkalmazására, a kooperatív technikák előtérbe helyezésére, a 

sokoldalú kompetenciafejlesztésre, amelyek már a középiskolai történelem tanulmányokra, 

követelményekre való felkészítést is kell, hogy szolgálják. 

Mivel a 7–8. évfolyamra a tanuló formálódó absztrakt gondolkodása a jellemző, ez 

megengedi, hogy a tananyag alapvetően kronologikus elrendezésű legyen, ami a 

legalkalmasabb a mai világot meghatározó 19–20. századi folyamatok értelmezésére. Az 

egyetemes és a magyar történeti témák vegyesen, korszakokhoz köthető témakörökbe 

rendezve jelennek meg. Kisebb mértékben, de továbbra is jellemző, hogy a tanterv az 

általános jelenségeket a magyar történelem példáin keresztül dolgozza fel. Az 

eseménytörténetet két tematikus és négy szintetizáló témakör egészíti ki. Utóbbiak 

hosszmetszeti jellegűek: a demográfia, a demokrácia, az egyes kiemelt régiók történetét, 

valamint a nemzeti kultúránk és történelmünk eredményeit tekintik át a kezdetektől 

napjainkig. Legfőbb céljuk a négy év alatt tanultak áttekintése, illetve ezeknek a témáknak 

magasabb szintű, integráló, szintetizáló értelmezése. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A NEVELÉSI-OKTATÁSI SZAKASZ VÉGÉRE A TANULÓ: 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és 

az egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, 

cselekedeteiket, illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, 

jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a 

hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 

 tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival; 

 ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi 

és kulturális hatásait Magyarországon és a világban; 

 ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, 

valamint napjainkra is hatással bíró következményeit; 

 fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud 

felsorakoztatni a békére való törekvés mellett; 

 ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az 

emberiség ellen elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, 

továbbá a velük szembeni ellenállás példáit; 
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 felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, 

érvel a demokrácia értékei mellett; 

 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a 

magyarok Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit 

néhány történelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, 

megmaradásáért folytatott küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-

európai régió népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az 

európai történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;  

 ismeri hazája államszervezetét. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek 

megfigyeléséből, olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált 

szöveges és képi anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy 

leíró, illetve rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján 

megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi 

információkat gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, 

kronológiák, könyvtárak, múzeumok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, 

szöveges és vizuális források); 

 képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére; 

 megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi 

információkat; 

 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram 

kapcsolódik az adott történelmi témához; 

 képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját 

szavaival le tud írni; 

 képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni 

források között típus és szövegösszefüggés alapján;  

 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot 

tud vonni különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma 

között; 

 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az 

eseményeknek;  

 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források 

hitelességéről és releváns voltáról; 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten 

fontos esemény, jelenség és történelmi folyamat időpontját; 
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 biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi 

eseményre, jelenségre, folyamatra, korszakra való utalással végez 

időmeghatározást; 

 ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő 

ábrázolására pl. időszalag segítségével; 

 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus 

szimbólumokat, tárgyakat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi 

korhoz, régióhoz, államhoz; 

 biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi 

események helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok 

leolvasására, értelmezésére, vaktérképen való elhelyezésére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, 

csaták) tervez és készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, 

történelmi személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint 

rövidebb magyarázó szövegek tartalmát; 

 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud 

készíteni; 

 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, 

eseményekkel, folyamatokkal, kapcsolatban; 

 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

 különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során 

szakszerűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá 

használja a témához kapcsolódó történelmi fogalmakat; 

 tud egyszerű vizuális rendezőket készíteni és kiegészíteni hagyományos vagy 

digitális módon (táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális 

prezentációt állít össze és mutat be önállóan; 

 egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni, 

állításait alátámasztja; 

 meghallgatja és megérti - adott esetben elfogadja - mások véleményét, érveit;  

 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni 

történelmi eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek 

között; 

 képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló 

különböző emberi magatartásformákat és élethelyzeteket; 

 a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló 

kérdéseket fogalmaz meg; 



 
134 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról, és adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat; 

 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat 

azonosítja; 

 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, 

folyamatokról; 

 felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, 

alkotásokat, életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani 

egymással, illetve a mai korral;  

 társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, 

különböző korok szokásai alapján; 

 példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra; 

 feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat 

feltételeiről, okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat; 

 több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események 

okait és következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy 

politikai);  

 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros 

kapcsolat van. 

A TANULÓ AZ 7–8. ÉVFOLYAMON A KÖVETKEZŐ KULCSFOGALMAKAT 

HASZNÁLJA: 

ÉRTELMEZŐ KULCSFOGALMAK:  

történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és folyamatosság, tény és 

bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont. 

TARTALMI KULCSFOGALMAK: 

 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, 

egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 

 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés, falu, város; 

 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

A 7–8. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 142 óra. 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör Helyi óraszám 

A modern kor születése 8 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 7 

Az első világháború és következményei 11 

Totális diktatúrák 10 

A Horthy-korszak 9 

A második világháború 10 

A megosztott világ 7 

Magyarország szovjetizálása 10 

A forradalomtól az ezredfordulóig 24 
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Együttélés a Kárpát-medencében 8 

Népesedés és társadalom 7 

A demokratikus állam 10 

Régiók története 15 

Mérlegen a magyar történelem 8 

Összes óraszám: 144 
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7. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör Helyi óraszám 

A modern kor születése 8 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 7 

Az első világháború és következményei 11 

Totális diktatúrák 10 

A Horthy-korszak 9 

A második világháború 10 

A megosztott világ 7 

Magyarország szovjetizálása 10 

1. TÉMAKÖR: A MODERN KOR SZÜLETÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a középkori és az újkori Európa 

történetéből. Amerika felfedezése, Kolumbusz és tengerésztársainak élete. Találmányok, 

ipari fejlődés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A politikai eszmék között tudjon tájékozódni, és összevetni korunk ismertebb irányzataival. 

Tudjon véleményt formálni és vitát kezdeményezni, érveket felsorolni a politikai irányzatok 

értékelésekor. Tudja táblázat segítségével jellemzőiket rendszerezni. Legyen képes 

felvázolni a nagyhatalmak, mint önálló nemzetállamok kialakulásának folyamatát. 

Térképek, ábrák segítségével képes legyen megindokolni a nagyhatalmak politikájának, 

világra gyakorolt befolyását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A 20. század eleji nagyhatalmak azonosítása, és a korabeli világra gyakorolt hatásuk 

feltárása térképek és egyszerű ábrák segítségével. 

 A politikai eszmék legjellemzőbb gondolatait megjelenítő néhány egyszerű és rövid 

forrás értelmezése és azonosítása. 

 A 19. századi politikai eszmék céljainak és jellemzőinek rendszerezése. 

FOGALMAK: 

Nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, demokrácia, szocializmus, 

kommunizmus, keresztényszocializmus. Személyek: Bismarck, Marx.  Kronológia: 1871 
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Németország egyesítése. Topográfia: Németország, Olaszország, Brit Birodalom, 

Amerikai Egyesült Államok, Japán. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A NEMZETI ESZME ÉS A BIRODALMAK KORA 

A nemzeti eszme és a nemzetállamok Európája. Nemzetállamok kialakulása. A világ 

nagyhatalmai és ellentéteik a 20. század kezdetén. Gyarmatbirodalmak a világ térképén. 

FOGALMAK: 

 III. Napóleon, Piemont, Garibaldi, Solferino, 1870 Sedan. Vilmos, Königgratz, 

Nemzetállamok, Bismarck, Amerikai Egyesült Államok, Japán. 

Javasolt tevékenységek: 

 Információk gyűjtése lexikonokból, az internetről vagy könyvtári kutatással. 

 Képek felismerése, értelmezése, vázlat írása. 

 Események térképen követése. 

 A 20. század eleji nagyhatalmak azonosítása, és a korabeli világra gyakorolt hatásuk 

feltárása térképek és egyszerű ábrák segítségével. 

 Kiselőadás Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének 

összehasonlítása, értékelése.  

 Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 

 Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és 

megerősödésének okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok) 

2. POLITIKAI ESZMÉK: LIBERALIZMUS, KONZERVATIVIZMUS, SZOCIALIZMUS 

A liberalizmus.  A konzervativizmus. A szocializmus és kommunizmus eszméje. A 

keresztényszocializmus, Marx 

FOGALMAK: 

A liberalizmus.  A nacionalizmus. A konzervativizmus. A szocializmus és kommunizmus 

eszméje. A keresztényszocializmus 

Javasolt tevékenységek: 

 A politikai eszmék legjellemzőbb gondolatait megjelenítő néhány egyszerű és rövid 

forrás értelmezése és azonosítása. 

 A 19. századi politikai eszmék céljainak és jellemzőinek rendszerezése. 

 Plakát, vagy politikai reklám pártra jellemző megfogalmazása 
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2. TÉMAKÖR: A DUALIZMUS KORA: FELZÁRKÓZÁS EURÓPÁHOZ 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

A reformkor törekvései és a haladó politikusok küzdelmei. Az 1848–1849-es magyar 

forradalom és szabadságharc eseményei. Jelentős személyek, politikusok a XIX. Századi 

Magyarországon 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Képes legyen nyomon követni ábrák, diagramok segítségével a korszak ipari fejlődését és 

ebben felvázolni a korszak technikai változásainak jelentőségét. Lássa meg a dualista 

politikai vezetők tevékenysége és a gazdasági változások közötti kapcsolatot. Tudjon önálló 

prezentáció segítségével képet adni Budapest fejlődéséről.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A millenniumi Budapest bemutatása. 

 A dualizmus kori vidék és város lakóinak és életmódjának bemutatása. 

 A 20. század eleji és korunk életmódja közötti különbségek azonosítása. 

 A korszak gazdasági és technikai fejlődésének bemutatása. 

 A korszak ipari fejlődésének nyomon követése diagramok, táblázatok segítségével 

FOGALMAK: 

közös ügyek, dualizmus, MÁV, Millennium, emancipáció, urbanizáció. Személyek: 

Andrássy Gyula.  

Kronológia: 1896 a Millennium. Topográfia: Budapest. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A MODERNIZÁLÓDÓ MAGYARORSZÁG 

Magyar feltalálók és találmányok, az ipar fejlődése. Vasútépítés, folyószabályozás.  Egy 

világváros kiépülése, az urbanizáció Budapest példáján. 

Javasolt tevékenységek: 

 A dualizmus kori vidék és város lakóinak és életmódjának bemutatása. 

 A 20. század eleji és korunk életmódja közötti különbségek azonosítása 

 A korszak gazdasági és technikai fejlődésének bemutatása. 

 A korszak ipari fejlődésének nyomon követése diagramok, táblázatok segítségével. 

 Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar 

tudósáról, feltalálójáról. 

FOGALMAK: 

Urbanizáció, vasúthálózat közös ügyek, dualizmus, MÁV, Millennium, emancipáció  
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2. A MILLENNIUMI MAGYARORSZÁG 

A soknemzetiségű ország. A zsidó emancipáció, a hazai zsidóság szerepe a magyarországi 

modernizációban. A cigányság helyzete, hagyományos mesterségek. A millenniumi 

ünnepségek. A legjelentősebb kulturális alkotások. 

Javasolt tevékenységek: 

 A millenniumi Budapest bemutatása. 

 Képek keresése az interneten, prezentáció készítése. 

 A dualizmus kori vidék és város lakóinak és életmódjának bemutatása. 

 A 20. század eleji és korunk életmódja közötti különbségek azonosítása. 

 A korszak gazdasági és technikai fejlődésének bemutatása. 

 A korszak ipari fejlődésének nyomon követése diagramok, táblázatok segítségével 

FOGALMAK: 

Andrássy Gyula, Kronológia: 1896 a Millennium. Topográfia: Budapest.   

3.  TÉMAKÖR: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

HELYI ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A nemzetállamok kialakulása 

Európában, mely folyamat konfliktushoz vezet 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Táblázat formájában tudja bemutatni a hadviselő feleket és motivációjukat a háborúban való 

részvételre. A háború ürügye és valós okai között tudjon különbséget tenni. Szemléletes 

módon be tudja mutatni a korábbi és a modern háborús hadviselés közötti különbséget. 

Térkép segítségével tudja értelmezni a területi változásokat.  A háborús források 

segítségével alkosson képet a háború körülményeiről. A történelmi Magyarország 

szétesésének térkép segítségével való bemutatása, az elcsatolt területek megnevezésével. 

Legyen tájékozott a trianoni békediktátumot övező vitákról és tudjon róla véleményt 

formálni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A fontosabb hadviselő országok csoportosítása a szövetségi rendszerek szerint. 

 Az első világháborús hadviselés összehasonlítása a korábbi háborúkéval. 

 A háborús körülményeket bemutató különböző típusú források gyűjtése, 

feldolgozása. 

 Európa háború előtti és utáni térképének összehasonlítása, a változások 

értelmezése. 

 A történelmi Magyarország szétesésének bemutatása térképen az elcsatolt területek 

történelmi megnevezésével. 

 Vélemény megfogalmazása a történelmi Magyarország felbomlásának okairól. 

 A trianoni békediktátum területi és demográfiai következményeinek értékelése. 
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FOGALMAK: 

Antant, központi hatalmak, front, állóháború, hátország, bolsevik, tanácsköztársaság, vörös 

terror, fehér különítményes megtorlások, kisantant. 

Személyek: Tisza István, Lenin, Károlyi Mihály, Horthy Miklós. 

Kronológia: 1914–1918 az első világháború, 1917 a bolsevik hatalomátvétel, 1920. június 

4. a trianoni békediktátum.  

Topográfia: Szarajevó, Szerbia, Doberdó, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, 

Erdély, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Ausztria 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ, MAGYARORSZÁG A HÁBORÚBAN 

A halálos lövés: a világháború kirobbanása. A hadviselő felek: az antant és a központi 

hatalmak. Az állóháború. Magyarok a világháborúban. A hátország megpróbáltatásai. 

Lenin és a bolsevik hatalomátvétel. 

FOGALMAK: 

1914-18, Szarajevó, Ferenc Ferdinánd, trónörökös, Villámháború, Állóháború, kétfrontos 

háború, Lövészárok, tank, felderítő repülőgépek, Torpedó, géppuska, tengeralattjáró, harci 

gáz, aknamező, Ferenc József, II. Vilmos császár, Lenin, forradalom, Kommunisták, 

különbéke 

Javasolt tevékenységek: 

 A fontosabb hadviselő országok csoportosítása a szövetségi rendszerek szerint. 

 Az első világháborús hadviselés összehasonlítása a korábbi háborúkéval. 

 A háborús körülményeket bemutató különböző típusú források gyűjtése, 

feldolgozása. 

 Európa háború előtti és utáni térképének összehasonlítása, a változások értelmezése 

 Vita a háború okairól. 

 Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők 

száma, veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.). 

2. MAGYARORSZÁG 1918–1919-BEN 

A forradalmi kísérlet – elhibázott kül- és katonapolitika. Magyarország megszállásának 

folyamata. A tanácsköztársaság hatalomra kerülése és bukása. Az ellenforradalom,  

FOGALMAK: 

Őszirózsás forradalom, Magyar Nemzeti Tanács, Károlyi Mihály, Általános választójog 

Földreformtörvény Kun Béla, KMP, MOVE, Gömbös Gyula, Vix- jegyzék, 1919, 

Proletárdiktatúra, Vörös hadsereg Stromfeld Aurél, Felvidék, Clemenceau-jegyzék, 

Nemzeti Hadsereg, Fehérterror, Nemzetgyűlés, Horthy Miklós, kormányzó, Parlamenti 

választások, Kisebbség, Revíziós propaganda 
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Javasolt tevékenységek: 

 Európa háború előtti és utáni térképének összehasonlítása, a változások 

értelmezése. 

 A történelmi Magyarország szétesésének bemutatása térképen az elcsatolt területek 

történelmi megnevezésével. 

3. A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 

A Párizs környéki békék alapelvei, a vesztesek büntetése. A trianoni békediktátum – a 

megcsonkított Magyarország. Magyarország területi, népességi és gazdasági veszteségei. 

A kisantant. 

FOGALMAK: 

Szerbia, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Erdély, Csehszlovákia, Jugoszlávia, 

Románia, Ausztria., Trianon palota , 1920 június 4. 

Javasolt tevékenységek: 

 Vélemény megfogalmazása a történelmi Magyarország felbomlásának okairól. 

 A trianoni békediktátum területi és demográfiai következményeinek értékelése. 

 Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és 

megbeszélése. 

 Youtube videók, korunk különböző álláspontjai Trianonról. Határon túli magyarok. 

4.  TÉMAKÖR: TOTÁLIS DIKTATÚRÁK 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása az előző évfolyam 

tanulmányai alapján. Az első világháború nagy csatái, új fegyverei, és a világégés 

következményei. A politikai irányzatok. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Képek, ábrák segítségével tudja beazonosítani a kommunista és fasiszta diktatúrák 

jelképeit, jellemzőit. Alkosson fogalmat a diktatúrák céljairól és lássa a kommunikációjuk 

és a valóság közötti ellentmondásokat. Találja meg a hasonlóságot és különbséget a totális 

diktatúrák között. Legyen tisztába a diktatúrák eszközeivel, és tevékenységükhöz 

kapcsolódó eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kommunista Szovjetunió és a nemzetiszocialista Németország jellemzőinek 

azonosítása képi és szöveges forrásokban. 

 A totális diktatúrák összehasonlítása (pl. jelképek, ideológiák, hatalmi eszközök). 

 Érvelés a 20. század kirekesztő ideológiáival szemben. 
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FOGALMAK: 

Személyi kultusz, GULAG, totális állam, nemzetiszocializmus, antiszemitizmus, fasizmus. 

Személyek: Sztálin, Hitler. Kronológia: 1933 a náci hatalomátvétel. Topográfia: 

Szovjetunió, Szibéria (munkatáborok). 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A KOMMUNISTA SZOVJETUNIÓ 

Lenin és Sztálin diktatúrája. Az államosítás. A terror és a munkatáborok 

FOGALMAK: 

Pártapparátus, Sztálin, Lenin, Kollektivizálás, Kolhoz, kulák, személyi kultusz,Koncepciós 

per, GULAG, totális állam,, 

Javasolt tevékenységek: 

 A kommunista Szovjetunió és a nemzetiszocialista Németország jellemzőinek 

azonosítása képi és szöveges forrásokban. 

 A totális diktatúrák összehasonlítása (pl. jelképek, ideológiák, hatalmi eszközök). 

 Érvelés a 20. század kirekesztő ideológiáival szemben 

 Film vagy filmrészletek megtekintése a kommunista diktatúráról 

2. A NEMZETISZOCIALISTA NÉMETORSZÁG 

A nemzetiszocializmus: fajelmélet és antiszemitizmus. A náci hatalomátvétel, a hitleri 

diktatúra és terror. A hitleri Németország terjeszkedése: Ausztria és Csehszlovákia. 

FOGALMAK: 

Mussolini, fasiszta, Duce, NSDAP, Führer, Hitler, SA, SS, Reichstag, faji törvények, 

antiszemitizmus nemzetiszocializmus, fasizmus,   

Javasolt tevékenységek: 

 A kommunista Szovjetunió és a nemzetiszocialista Németország jellemzőinek 

azonosítása képi és szöveges forrásokban. 

 A totális diktatúrák összehasonlítása (pl. jelképek, ideológiák, hatalmi eszközök). 

 Érvelés a 20. század kirekesztő ideológiáival szemben 

 GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való 

azonosítása. 

 Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista diktatúráról. 

Dokumentumfilmek részleteinek megfigyelése irányított kérdések alapján. 
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5. TÉMAKÖR: A HORTHY-KORSZAK 

HELYI ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:  

A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a trianoni békediktátumról és 

a trianoni Magyarországról. Iskolai megemlékezések: a nemzeti összetartozás napja 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Legyen képes bemutatni a háború utáni Magyarország, gazdasági, politikai lehetőségeit és 

annak okait. Tudja felvázolni a kor meghatározó politikusainak tevékenysége révén 

kialakult társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális változásait és annak máig ható 

tényezőit. Lássa Magyarország külpolitikai céljait és annak megvalósulásának lehetőségeit 

és korlátait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Horthy-korszak gazdasági, kulturális, politikai és társadalmi eredményeinek és 

problémáinak felidézése. 

 Az antiszemitizmus megnyilvánulásainak azonosítása források alapján. 

 Magyarország külpolitikai céljainak és lehetőségeinek bemutatása. 

 A társadalmi változások bemutatása szöveges és képi források alapján. 

 A korszak egy kiemelkedő személyiségének bemutatása. 

FOGALMAK: 

Revízió, numerus clausus, pengő. 

Személyek: Bethlen István, Klebelsberg Kuno, Szent-Györgyi Albert. 

Kronológia: 1920–1944 a Horthy-korszak. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A HORTHY KORSZAK POLITIKAI IRÁNYA 

Horthy, a kormányzó. Antikommunizmus és revíziós törekvések. A politikai 

antiszemitizmus. Bethlen István miniszterelnöksége. Külpolitikai kényszerpályák. 

FOGALMAK: 

Bethlen István Teleki Pál, IV. Károly, Konszolidáció, Egységes Párt, Földreform, Paktum, 

nyílt szavazás, Bethlen István, Teleki Pál, IV. Károly, Konszolidáció, Egységes Párt, 

Földreform, Paktum, nyílt szavazás  

Javasolt tevékenységek: 

 Az antiszemitizmus megnyilvánulásainak azonosítása források alapján. 

 Magyarország külpolitikai céljainak és lehetőségeinek bemutatása. 
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 A társadalmi változások bemutatása szöveges és képi források alapján. A korszak 

egy kiemelkedő személyiségének bemutatása. 

 Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak 

társadalmáról. 

 Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek 

egyikéről. 

 Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 

2. GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS FEJLŐDÉS A HORTHY 

KORSZAKBAN 

Gazdasági eredmények.  Az oktatás, a kultúra és a tudomány néhány kiemelkedő 

képviselője. Társadalmi rétegződés és érintkezési formák Magyarországon. Életmód, 

szabadidő, sport 

FOGALMAK: 

Klebelsberg Kuno, Szent-Györgyi Albert, Kronológia: 1920–1944 a Horthy-korszak   

Javasolt tevékenységek: 

 A Horthy-korszak gazdasági, kulturális, politikai és társadalmi eredményeinek és 

problémáinak felidézése, önálló vélemény megformálása. 

 NKP interaktív feladatainak megoldása. 

 Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 

 Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről 

6. TÉMAKÖR: A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális törekvések, gazdasági 

törések a XX. század első felében. Iskolai megemlékezések: a holokauszt emléknapja  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Tudja kritikus szemlélettel megfogalmazni a második világháború kitörésének okait. Lássa 

benne a nemzetiszocialista Németország és a kommunista Szovjetunió szerepének lényeges 

elemeit. Térképek segítségéve tudja bemutatni a háború hadszíntereit és abban a 

nagyhatalmak terveinek megvalósulását vagy éppen kudarcát. A térkép segítségével tudja 

nyomon követni Magyarország területi változásait és világháborús részvételét. Tudjon 

ítéletet alkotni a háborús népirtásokról és háborús bűnökről.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzetiszocialista Németország és a kommunista Szovjetunió szerepének 

feltárása a háború kirobbantásában. 

 A második világháború fordulópontjainak felidézése. 

 A háború fegyvereinek és borzalmainak bemutatása különböző források alapján. 
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 Magyarország területi változásait és világháborús részvételét, valamint a második 

világháború főbb eseményeit bemutató térképek értelmezése. 

 A magyar külpolitika háború előtti és alatti törekvéseinek és mozgásterének 

bemutatása. 

 Ítélet megfogalmazása a második világháborús népirtásokról és háborús bűnökről. 

 A magyar honvéd helytállásának felidézése források alapján. 

 Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

FOGALMAK: 

Tengelyhatalmak, szövetségesek, bécsi döntések, nyilasok, totális háború, holokauszt, 

gettó, deportálás, koncentrációs tábor, zsidótörvények. 

Személyek: Franklin D. Roosevelt, Churchill, Teleki Pál, Szálasi Ferenc, Salkaházi Sára. 

Kronológia: 1939–1945 a második világháború, 1941. június a Szovjetunió megtámadása, 

1944. március 19. Magyarország német megszállása, 1945. április a háború vége 

Magyarországon. 

Topográfia: Sztálingrád, Normandia, Hirosima, Don-kanyar, Auschwitz 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. HÁBORÚ FÖLDÖN, TENGEREN ÉS LEVEGŐBEN. 

A hadviselő felek: a tengelyhatalmak és a szövetségesek. Sztálin-Hitler paktum, kezdeti 

német sikerek. A háború európai frontjai és a csendes-óceáni hadszíntér.  Fordulatok a 

háborúban: Sztálingrád és Normandia, Berlin, az atombomba, Európa felosztása. 

FOGALMAK: 

Müncheni szerződés 1938, Molotov-Ribbentrop paktum, Furcsa háború, Villámháború, De 

Gaulle, Churchill, rada, , Rommel, Partizánmozgalom, Tito, Sztálin, Moszkva, Pearl 

Harbor, Midway, dzsungelharc Normandia, második front, Eisenhower, Zsukov, Jalta, 

Potsdam, Truman, kamikáze, Hirosima, 1945, Sztálingrád, Montgomery, El-Alamein, 

bábállam, Atlanti Charta, 1942, antifasiszta koalíció, Teherán 

Javasolt tevékenységek: 

 A nemzetiszocialista Németország és a kommunista Szovjetunió szerepének 

feltárása a háború kirobbantásában. 

 A második világháború fordulópontjainak felidézése. 

 A háború fegyvereinek és borzalmainak bemutatása különböző források alapján. 

2. MAGYARORSZÁG A VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 

A revíziós eredmények  A Szovjetunió elleni háború a 2. magyar hadsereg a Donnál. 

Német megszállás. A kiugrási kísérlet és a nyilas hatalomátvétel. A hadszíntérré vált 

Magyarország 

FOGALMAK: 

Teleki Pál, első bécsi döntés, második bécsi döntés, Bárdossy László, 1941 Kassa, 

gyorshadtest, Don-kanyar, offenzíva, munkaszolgálatosok, Kállay-kettős, hintapolitika, 
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1944 március 19, Gestapo, Sztójay Döme, sárga csillag, deportálás, Lakatos Géza, kiugrási 

kísérlet, Szálasi Ferenc, Magyar Front, ostrom 

Javasolt tevékenységek: 

 Magyarország területi változásait és világháborús részvételét, valamint a második 

világháború főbb eseményeit bemutató térképek értelmezése. 

 A magyar külpolitika háború előtti és alatti törekvéseinek és mozgásterének 

bemutatása. 

 Ítélet megfogalmazása a második világháborús népirtásokról és háborús bűnökről. 

 A magyar honvéd helytállásának felidézése források alapján. 

 Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

3. A HÁBORÚ BORZALMAI 

A világháború fegyverei. A hátország szenvedései. Az ellenállás formái.  A bombázások 

és városi harcok Budapesten. 

FOGALMAK. 

Tömegpusztító fegyverek Sztálingrád, Normandia, Hirosima, Don-kanyar, Auschwitz.  

Javasolt tevékenységek: 

 Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának 

eszközeiről és helyszíneiről. 

 Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

 A háború fegyvereinek és borzalmainak bemutatása különböző források alapján. 

 Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének 

megismerése és értékelése. 

4. A HOLOKAUSZT 

A náci koncentrációs és megsemmisítő táborok. Az európai és magyarországi 

zsidótörvények. Kísérlet az európai és a magyar zsidóság és cigányság elpusztítására. 

Áldozatok és bűnösök, felelősség és embermentés: néhány kiemelkedő példa. 

FOGALMAK: 

Gettó, deportálás, munkaszolgálat, holocaust, Auschwitz, hadifogoly, nyilasok, totális 

háború, koncentrációs tábor, zsidótörvények  

Javasolt tevékenységek: 

 Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó 

gyűjtemények, online adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt 

Emlékközpontban). 

 A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy 

részletének megbeszélése.(Pl. Schindler listája 
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7. TÉMAKÖR: A MEGOSZTOTT VILÁG 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének történetisége, a napi aktuális 

események figyelése, az egyre szaporodó információk befogadása. Élmények, információk 

merítése a XX. századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Tudjon válasz adni a háború utáni megosztott világ kialakulásának okairól, és térképek 

értelmezése révén a kialakult világrendről. Lássa a különbséget a nyugati demokráciák és a 

szovjet típusú diktatúrák működése, és a bennük élők életkörülményeinek alakulása között. 

Legyen tisztába a hidegháború fogalmával és a velük kapcsolatba hozható világpolitikai 

válsághelyzetek eseményeivel és történelmi következményeivel. Tudjon önálló adatgyűjtés 

és prezentáció készítésével bemutatni a korszakra jellemző eseményt, politikai folyamatot. 

Legyen képes, rendszerezni és értelmezni a két szuperhatalom fegyverkezési versenyéről 

szerzett információkat, diagramok, táblázatok, képek és térképek segítségével 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A második világháború után kialakult világrendet bemutató térkép áttekintése és 

értelmezése. 

 A nyugati demokrácia és a szovjet diktatúra összehasonlítása. 

 A nyugati világ és a keleti blokk életkörülményeinek összehasonlítása. 

 A hidegháború korabeli és a mai világhatalmi viszonyok összehasonlítása. 

 A hidegháborús korszak alapvető jellemzőinek, történelmi szereplőinek azonosítása 

képek, szöveges források alapján. 

 Gyűjtött információk értelmezése a hidegháború korának néhány világpolitikai 

válságáról (pl. Korea, Kuba, Berlin).  

 Információk szerzése, rendszerezése és értelmezése a két szuperhatalom 

fegyverkezési versenyéről diagramok, táblázatok, képek és térképek segítségével. 

FOGALMAK: 

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), hidegháború, vasfüggöny, berlini fal, 

szuperhatalom, Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói Szerződés, 

piacgazdaság, jóléti állam. 

Személyek: Hruscsov, Kennedy. 

Kronológia: 1947 a párizsi béke, a hidegháború kezdete, 1948 Izrael Állam megalapítása. 

Topográfia: Berlin, Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK), Német Demokratikus 

Köztársaság (NDK), Észak- és Dél-Korea, Kuba. 
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ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A HIDEGHÁBORÚ 

A kétpólusú világ, a vasfüggöny leereszkedése. Németország kettéosztása. Fegyverkezési 

verseny a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok között. Hidegháborús 

konfliktusok: Korea, Kuba. 

FOGALMAK: 

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), hidegháború, vasfüggöny, berlini fal, 

szuperhatalom, Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói Szerződés, 

piacgazdaság, jóléti állam. Személyek: Hruscsov, Kennedy. Churchill, vasfüggöny, 

Truman-doktrína, Marshall-terv, berlini fal, fegyverkezési verseny, katonai tömbök 

Javasolt tevékenységek: 

 A második világháború után kialakult világrendet bemutató térkép áttekintése és 

értelmezése. 

 A nyugati demokrácia és a szovjet diktatúra összehasonlítása. 

 A nyugati világ és a keleti blokk életkörülményeinek összehasonlítása. 

 A hidegháború korabeli és a mai világhatalmi viszonyok összehasonlítása. 

 A hidegháborús korszak alapvető jellemzőinek, történelmi szereplőinek azonosítása 

képek, szöveges források alapján. 

 Gyűjtött információk értelmezése a hidegháború korának néhány világpolitikai 

válságáról (pl. Korea, Kuba, Berlin). 

 Információk szerzése, rendszerezése és értelmezése a két szuperhatalom 

fegyverkezési versenyéről diagramok, táblázatok, képek és térképek segítségével. 

 Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról, saját prezentációval kísérve. 

2. A NYUGAT 

A nyugati demokrácia és piacgazdaság. A jóléti társadalom. Az új tömegkultúra kialakulása 

FOGALMAK: 

Piacgazdaság, jóléti állam. 

Javasolt tevékenységek: 

 A nyugati demokrácia és a szovjet diktatúra összehasonlítása. 

 A nyugati világ és a keleti blokk életkörülményeinek összehasonlítása. 

 A hidegháború korabeli és a mai világhatalmi viszonyok összehasonlítása. 

 A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 

 Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új 

tömegkultúra jellemző tárgyairól, eseményeiről. 

 Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 
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 TÉMAKÖR: MAGYARORSZÁG SZOVJETIZÁLÁSA 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. Tanácsköztársaság Magyarországon. A 

kommunista és szocialista eszmék. A második világháború következményei hazánkban 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Fel tudja idézni a magyarországi szovjet megszállás következményeit. Tudjon 

összehasonlító elemzést készíteni a magyar és szovjet oroszországi események és 

diktatórikus rendszer működése között. Képes legyen önálló vélemény formálására a 

tömeges deportálásokkal kapcsolatban. Ismerje fel, képek , filmrészletek, források alapján 

a Rákosi rendszer jelemzőit.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Magyarországi szovjet megszállás következményeinek felidézése.  

 A tömeges deportálások jellemzőinek azonosítása visszaemlékezések és egyéb 

források alapján. 

 A Rákosi-rendszer jellemzőinek, bűneinek azonosítása források, képek, 

filmrészletek alapján. 

 A határon túli magyarok megpróbáltatása-inak bemutatása különböző források 

alapján. 

FOGALMAK: 

Malenkij robot, államosítás, tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH).  

Személyek: Kovács Béla, Rákosi Mátyás, Mindszenty József. Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás Magyarországon, 1948–1956 a Rákosi-diktatúra. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A KOMMUNISTA DIKTATÚRA KIÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON 

Háborús pusztítás és szovjet megszállás, deportálások a szovjet munkatáborokba. 

Bűnbakká tett németek és magyarok, kitelepítések, lakosságcsere. Az 1945-ös és 1947-es 

választások. Egypártrendszer, államosítás, diktatúra. 

FOGALMAK: 

malenkij robot, államosítás, tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH). Személyek: 

Kovács Béla, Rákosi Mátyás, Mindszenty József. Kronológia: 1945 szovjet megszállás, 

választás 
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Javasolt tevékenységek: 

 Magyarország szovjet megszállása következményeinek felidézése. 

 Fogalmak magyarázata kiselőadás formájában. Korabeli filmhíradók megtekintése 

 

2. A RÁKOSI-DIKTATÚRA 

Az ÁVH működése. A személyi kultusz. Az egyházüldözés. A tervgazdaság működése. 

FOGALMAK: 

Államosítás, tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH). „szalámipolitika”, reakció, 

Mindszenty József, lakosságcsere, jogtiprás, „kékcédulák”, Országos Tervhivatal, 

rendőrállam, MDP Államvédelmi Hatóság, békekölcsön, kitelepítések, Rajk-per, 

kollektivizálás, Sztahanov-mozgalom. Rákosi Mátyás, Mindszenty József, Kovács Béla 

Javasolt tevékenységek: 

 Összehasonlító táblázat szerkesztése. 

 A szovjet példa magyar megvalósulásához 

 Adatgyűjtés. Táblázat, vagy tabló készítése a kor bemutatásához, 

 Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből. 

 Új iparvárosok azonosítása térképen. 

 Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról. 

 Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról 

3. DEPORTÁLÁSOK „BÉKEIDŐBEN” 

A deportálások és üldözések okai. A határon túli magyarok megpróbáltatásai: deportálások 

Csehszlovákiában; szovjet, román és jugoszláv munkatáborok. Magyarországi 

kitelepítések és munkatáborok. 

FOGALMAK: 

Malenkij robot, internáló táborok, AVH: Recsk, Hortobágy, Duna-delta  

Javasolt tevékenységek: 

 A tömeges deportálások jellemzőinek azonosítása visszaemlékezések és egyéb 

források alapján. 

 A Rákosi-rendszer jellemzőinek, bűneinek azonosítása források, képek, 

filmrészletek alapján. 

 A határon túli magyarok megpróbáltatásainak bemutatása különböző források 

alapján. 
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8. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör Óraszám 

A forradalomtól az ezredfordulóig 24 

Együttélés a Kárpát-medencében 8 

Népesedés és Társadalom 5 

A demokratikus állam 10 

Régiók története 15 

Mérlegen a magyar történelem 10 

1. TÉMAKÖR: A FORRADALOMTÓL AZ EZREDFORDULÓIG 

HELYI ÓRASZÁM: 25 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban.. A kommunista és szocialista eszmék. 

A második világháború következményei hazánkban Demokratikus kísérlet a szovjet 

megszállta Magyarországon. Rákosi Mátyás kommunista diktatúrája 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Alkosson képet, beszámolók, források alapján a forradalom eseményeiről. Tudjon önálló 

bemutatót készíteni a az 1956-os forradalom történéseiről. Személyes példák alapján 

alkosson képet a megtorlás kegyetlenségéről. Képek segítségével tudja bemutatni a Kádár 

rendszer mindennapjainak jellemzőit. Tudja megindokolni a rendszerváltás jelentőségét és 

a változás következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Beszámolók készítése az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlások kegyetlenségének 

bemutatása példákon keresztül. 

 Érvek gyűjtése a Kádár-rendszer diktatórikus jellegének alátámasztására. 

 A Kádár-rendszerről szóló különböző jellegű források elemzése, értelmezése. 

 A Kádár-rendszer és napjaink életkörülményeinek összehasonlítása. 

 A rendszerváltoztatás jelentőségének, következményeinek bemutatása. 

 A magyar történelem legfontosabb politikai eseményeinek időrendbe állítása a 

rendszerváltoztatástól napjainkig 
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FOGALMAK: 

Molotov-koktél, sortüzek, munkásőrség, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), 

Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), úttörő, termelőszövetkezet, háztáji, maszek, 

gulyáskommunizmus, rendszerváltoztatás, privatizáció, jogállam, többpártrendszer. 

Személyek: Nagy Imre, Kádár János, Gorbacsov, Reagan, II. János Pál, Antall József, 

Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor. 

Kronológia: 1956. október 23. a forradalom kitörése, 1956. november 4. a szovjet támadás, 

1956–1989 a Kádár-rendszer,1989–1990 a rendszerváltoztatás, 1990 az első szabad 

választások, 1991 a Szovjetunió 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

Október 23, a forradalom kirobbanása. A pesti srácok és szabadsághősök. A forradalom 

lakóhelyünkön és környékén. Szovjet tankokkal a népakarat ellen. A forradalom jelképei. 

A magyar forradalom a világtörténelem színpadán. 

FOGALMAK: 

Molotov-koktél, sortüzek, munkásőrség, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), 

Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ Nagy Imre, Gerő Ernő, Petőfi-kör, reform 

kommunisták, 1956. október 23, MSZMP 

Javasolt tevékenységek: 

 Beszámolók készítése az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. 

 Térképvázlatban fel kell tüntetni a forradalom helyszíneit. 

 Újságcikk megfogalmazása, hogy látta a Nyugat/ hogy látta Moszkva a Pesti 

eseményeket. 

 Információgyűjtés a „pesti srácokról”. 

 Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről. 

 Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel 

2. A KÁDÁRI DIKTATÚRA 

A kádári megtorlás. A pártállam működése: az elnyomás változó formái Ellenőrzött 

társadalom, tömegszervezetek. 

FOGALMAK: 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), 

úttörő, termelőszövetkezet, Kádár János, karhatalom, munkásőrök, megtorlás, Rákosi 

Mátyás, Farkas Mihály, Nagy Imre, Mindszenthy József 

Javasolt tevékenységek: 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlások kegyetlenségének 

bemutatása példákon keresztül. 

 Érvek gyűjtése a Kádár-rendszer diktatórikus jellegének alátámasztására. 
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 A Kádár-rendszerről szóló különböző jellegű források elemzése, értelmezése. 

 A Kádár-rendszer és napjaink életkörülményeinek összehasonlítása. 

3. ÉLET A KÁDÁR-RENDSZERBEN 

•A paraszti gazdaságok felszámolása, téeszesítés. A szocialista modernizáció – „a 

legvidámabb barakk”. A hiánygazdaság. A második gazdaság kiépülése. Életszínvonal-

politika és eladósodás. 

FOGALMAK: 

Termelőszövetkezet, háztáji, maszek, gulyáskommunizmus, 1956–1989 a Kádár-rendszer 

Javasolt tevékenységek: 

 A Kádár-rendszerről szóló különböző jellegű források elemzése, értelmezése. 

 A Kádár-rendszer és napjaink életkörülményeinek összehasonlítása 

 Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ 

filmrészlet megtekintése és értelmezése. 

 Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött 

szerepéről. 

 Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus 

válságának időszakából. 

 Retró-kiállítás rendezése. 

 Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári 

útmutatás alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából 

4. A KÉTPÓLUSÚ VILÁG MEGSZŰNÉSE ÉS A RENDSZERVÁLTOZTATÁS 

MAGYARORSZÁGON 

A Szovjetunió és a szocialista rendszer országainak válsága. Az ellenzék megszerveződése 

Magyarországon. A tárgyalásos rendszerváltoztatás. A kétpólusú világ megszűnése. Az 

első szabad országgyűlési és önkormányzati választás. Antall József kormánya 

FOGALMAK: 

Rendszerváltoztatás, privatizáció, jogállam, többpártrendszer, Kádár János, Gorbacsov, 

Reagan, II. János Pál, Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor. 1989–1990 

a rendszerváltoztatás, 1990 az első szabad választások, 1991 a Szovjetunió felbomlása, 

1999 Magyarország belép a NATO-ba. 

Javasolt tevékenységek: 

 A rendszerváltoztatás jelentőségének, következményeinek bemutatása. 

 A magyar történelem legfontosabb politikai eseményeinek időrendbe állítása a 

rendszerváltoztatástól napjainkig 

5. MAGYARORSZÁG A RENDSZERVÁLTOZTATÁS UTÁN 

A demokrácia és a piacgazdaság kiépítése. A többpártrendszer működése. Gazdasági 

válság és felzárkózás, vesztesek és nyertesek .A társadalom átalakulása. Magyarország 

NATO-tagsága. 
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FOGALMAK: 

II. János Pál, Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor.  

Javasolt tevékenységek: 

 Adatok és képek gyűjtése az interneten a téma feldolgozásához. Prezentáció. NKP 

interaktív feladatok megoldása 

2. TÉMAKÖR: EGYÜTTÉLÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

A trianoni béke és következményei. Nemzetiségi kérdések és problémák az 1848-as 

szabadságharc korából. Határon túli történetek. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Tudjon példákat hozni a határon túli magyarság történetének fordulópontjaira történelmi 

tanulmányai és önálló ismeretszerzés alapján 1920-tól napjainkig. Képes legyen egyéni 

tanulás révén ismereteket szerezni a határon túli magyarok nehézségeiről. Tudjon vitát 

kezdeményezni és ahhoz értően hozzászólni. Legyen fontos számára a nemzeti 

összetartozás élménye. A magyarországi nemzetiségek helyzetével, legfontosabb jogaival 

legyen tisztába és a Kárpát-medence népeinek konfliktusaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A határon túli magyarság története főbb fordulópontjainak áttekintése 1920-tól 

napjainkig. 

 Példák gyűjtése a határon túli magyarság életéből a hűségre és helytállásra. 

 A határon túli magyar kisebbségi lét nehézségeinek bemutatása. 

 A Kárpát-medence 1910-es és 1990 utáni etnikai térképének összehasonlítása a 

magyarság és a nemzetiségek elhelyezkedése szempontjából. 

 Példák gyűjtése a nemzeti összetartozás megnyilvánulásairól az anyaországi és a 

határon túli magyarság kapcsolatában. 

 Példák gyűjtése a Kárpát-medence népeinek együttműködésére és konfliktusaira a 

történelem során. 

 A magyarországi nemzetiségek 19-20. századi története főbb jellemzőinek, 

fordulópontjainak felidézése. 

FOGALMAK: 

Kitelepítés, asszimiláció. Személyek: Esterházy János, Kronológia: 1944–1945 

magyarellenes atrocitások Topográfia: Szlovákia, Ukrajna 
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ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A HATÁRON TÚLI MAGYAROK 

•Határon túli magyarlakta területek. Fordulópontok a határon túli magyarok történetében: 

a történelmi Magyarország felosztása, a revízió, magyarellenes megtorlások, 

rendszerváltoztatás. A kisebbségi lét nehézségei egykor és ma: adminisztratív intézkedések 

és mindennapok. Kivándorlás és asszimiláció. 

FOGALMAK: 

Kitelepítés, asszimiláció   

Javasolt tevékenységek: 

 A határon túli magyarság története főbb fordulópontjainak áttekintése 1920-tól 

napjainkig. 

 Példák gyűjtése a határon túli magyarság életéből a hűségre és helytállásra. 

 A határon túli magyar kisebbségi lét nehézségeinek bemutatása 

 Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) 

fordulópontjairól. 

 Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu) 

2. A MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK A 19. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG 

Magyarország nemzetiségi arányainak változása. Az asszimiláció folyamata. 

Fordulópontok a nemzetiségek történetében: 1848–49-es szabadságharc, a történelmi 

Magyarország felosztása, a magyarországi németek kitelepítése. A hazai cigány/roma 

népesség története. A nemzetiségi jogok a mai Magyarországon 

FOGALMAK: 

kitelepítés, asszimiláció.  

Személyek: Esterházy János, Márton Áron.  

Javasolt tevékenységek: 

 A Kárpát-medence 1910-es és 1990 utáni etnikai térképének összehasonlítása a 

magyarság és a nemzetiségek elhelyezkedése szempontjából. 

 Példák gyűjtése a nemzeti összetartozás megnyilvánulásairól az anyaországi és a 

határon túli magyarság kapcsolatában. 

 Példák gyűjtése a Kárpát-medence népeinek együttműködésére és konfliktusaira a 

történelem során. 

 A magyarországi nemzetiségek 19-20. századi története főbb jellemzőinek, 

fordulópontjainak felidézése. 
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3. TÉMAKÖR: NÉPESEDÉS ÉS TÁRSADALOM 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Gazdasági ismeretek a történelem különböző korszakaiból. Az ipari forradalom hatása a 

fejlett ipari társadalmak életére 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Tudja értelmezni diagramok, táblázatok segítségével a történelem során bekövetkező 

népességváltozások okait és folyamatát. Legyen képes önálló információ gyűjtésére, 

források alapján az élelemtermelés fejlődéséről. Tudjon érveket felsorolni a modern kori 

demográfiai folyamatok vitájában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A népesedés nagy korszakainak és azok jellemzőinek felidézése. 

 Információk gyűjtése az élelemtermelés fejlődéséről (például régészeti leletek 

alapján). 

 A népességváltozás okainak és következményeinek bemutatása. 

 Hasonlóságok és különbségek megállapítása az egyes népesedési korszakok és 

folyamatok között. 

 Vita a modern kori demográfiai folyamatokról és azok várható hatásairól. 

FOGALMAK: 

Háziasítás, nagy pestisjárvány, népességrobbanás, migráció, multikulturalizmus, 

terrorizmus, globalizáció. Személyek: Semmelweis Ignác 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A HAGYOMÁNYOS/ AGRÁRTÁRSADALMAK 

Letelepedés és élelemtermelés: növénytermesztés és állattenyésztés. Önellátás, 

árutermelés, kereskedelem. A népességnövekedés korlátai. A hagyományos társadalom 

(hierarchia és család). 

FOGALMAK: 

háziasítás, nagy pestisjárvány, népességrobbanás  

Javasolt tevékenységek: 

 A népesedés nagy korszakainak és azok jellemzőinek felidézése. 

 Információk gyűjtése az élelemtermelés fejlődéséről (például régészeti leletek 

alapján). 

 A népességváltozás okainak és következményeinek bemutatása. 
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A MODERN/IPARI TÁRSADALMAK 

Az ipari forradalmak hatásai: népességrobbanás és városiasodás Népességnövekedés a 

fejlődő és népességfogyás. Az ipari forradalmak hatásai: népességrobbanás és 

városiasodás. Népességnövekedés a fejlődő és népességfogyás a fejlett világban. A 

migráció. A modern/ipari társadalom (egyenjogúság és individualizmus). A női szerepek 

változásának áttekintése a történelem során.  

FOGALMAK: 

 népességrobbanás, migráció, multikulturalizmus, terrorizmus, globalizáció  

Javasolt tevékenységek: 

 Hasonlóságok és különbségek megállapítása az egyes népesedési korszakok és 

folyamatok között. 

 Vita a modern kori demográfiai folyamatokról és azok várható hatásairól. 

 Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, 

mindennapjairól. 

 Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól. 

 A migráció okainak és hatásainak megvitatása 

4. TÉMAKÖR: A DEMOKRATIKUS ÁLLAM 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Az Athéni társadalom és demokrácia kialakulása és szerkezete. Az alkotmányos királyság 

Angliában. Az USA megalakulása és államformája 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Tudjon összehasonlító elemzést készíteni a különböző korok demokratikus intézményeinek 

fejlődéséről az ókortól napjainkig. Legyen tudatos, aktív résztvevője egy demokratikus 

döntéshozatalt felidéző fiktív parlamentáris játéknak. Legyen tisztába a magyar parlament 

és működésének legfontosabb ismérveivel, a 2012-es alaptörvény értelmében. Tudjon 

különbséget és összehasonlításokat tenni brit parlamentáris és az amerikai elnöki rendszer 

között. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A demokrácia kialakulása, állomásainak felidézése és működésének jellemzése a 

különböző történelmi korszakokban. 

 Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni 

demokráciában). 

 Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

 A brit parlamentáris és az amerikai elnöki rendszer összehasonlítása. 

 Áttekintő ábra értelmezése a magyarországi államszervezetről és a választási 

rendszerről. 
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FOGALMAK: 

Népgyűlés, hatalmi ágak, alkotmány, elnök, általános választójog. Személyek: Periklész, 

George Washington. Kronológia: Kr. e. 5. sz. az athéni demokrácia fénykora, 1776 az 

amerikai Függetlenségi nyilatkozat, 2012 Magyarország Alaptörvénye.  

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A MODERN DEMOKRÁCIA GYÖKEREI 

Az athéni demokrácia működése. A parlamentáris rendszer működése Nagy-Britanniában. 

Az elnöki rendszer működése az Amerikai Egyesült Államokban. 

FOGALMAK: 

népgyűlés, hatalmi ágak, alkotmány, elnök, általános választójog. Személyek: Periklész, 

George Washington, Kr. e. 5. sz. az athéni demokrácia fénykora, 1776 az amerikai 

Függetlenségi nyilatkozat  

Javasolt tevékenységek: 

 A demokrácia kialakulása, állomásainak felidézése és működésének jellemzése a 

különböző történelmi korszakokban. 

 Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni 

demokráciában). 

2. A MODERN MAGYAR ÁLLAM 

Az Alaptörvény. Az Országgyűlés, a kormány és az igazságszolgáltatás. Az országgyűlési 

és önkormányzati választási rendszer. 

FOGALMAK: 

2012. Magyarország Alaptörvénye. 

Javasolt tevékenységek: 

 Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

 A brit parlamentáris és az amerikai elnöki rendszer összehasonlítása. 

 Áttekintő ábra értelmezése a magyarországi államszervezetről és a választási 

rendszerről. 

 Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában). 

 Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

5. TÉMAKÖR: RÉGIÓK TÖRTÉNETE 

HELYI ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Vallástörténeti ismeretek az ókortól napjainkig. Az európai államok konfliktusai a XX. 

század elején, a világháborúk összefüggései. Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte. Az 



 

 

 

159 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

amerikai polgárháború okai és eredményei. Az Amerikai Egyesült Államok 

világhatalommá válása 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Ismerje, mint uniós állampolgár az Unió kialakulásának mozgató rugóit és történetét. 

Legyen tisztában az európai integráció előnyeivel és problémáival. Legyenek ismeretei a 

közép-európai népek helyzetének alakulásáról a középkortól napjainkig. Legyen tájékozott 

napjaink nagyhatalmainak politikai gazdasági, és kulturális szerepével.  Tájékozódjon és 

tudjon hozzászólni a közel-keleti konfliktusok során kialakult nemzetközi problémák 

megbeszéléséhez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az Európai Unió céljainak felidézése. 

 Az európai integráció eredményeinek és problémáinak áttekintése. 

 A közép-európai régió középkori, újkori és mai térképeinek összehasonlítása. 

 A közép-európai népek helyzetének összehasonlítása a középkortól napjainkig. 

 Az Amerikai Egyesült Államok szuperhatalmi helyzetének elemzése és értékelése 

katonai, politikai, gazdasági és kulturális téren. 

 Kína világgazdasági és világpolitikai szerepének megvitatása. 

 A közel-keleti konfliktusról megfogalmazott álláspontok és érvek azonosítása, 

beszélgetés a békés megoldási módokról. 

FOGALMAK: 

1957 a római szerződés, 1992 a maastrichti szerződés, 2004 Magyarország belép az 

Európai Unióba.  

Topográfia: Brüsszel, Lengyelország, Csehország, Közel-Kelet, Izrael. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPA UNIÓ 

Az Európai Unió születése és bővülése. Az európai integráció céljai, eredményei és 

gondjai. Magyarország európai uniós tagsága. 

FOGALMAK: 

integráció, euró, Európai Unió, visegrádi együttműködés, : 1957 a római szerződés, 1992 a 

maastrichti szerződés, 2004 Magyarország belép az Európai Unióba.  

Javasolt tevékenységek: 

 Az Európai Unió céljainak felidézése. 

 Az európai integráció eredményeinek és problémáinak áttekintése. 

2. KÖZÉP-EURÓPA 

A régió sajátosságai (jellemzően kontinentális helyzet, birodalmi függés és nemzeti 

sokszínűség). 
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A második világháború hadszíntere. A szovjet megszállás .A visegrádi együttműködés 

FOGALMAK: 

Régió, nemzetiségi sokszínűség 

Javasolt tevékenységek: 

 A közép-európai régió középkori, újkori és mai térképeinek összehasonlítása. 

 A közép-európai népek helyzetének összehasonlítása a középkortól napjainkig. 

3. AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte. Az amerikai polgárháború okai és eredményei. 

Az Amerikai Egyesült Államok világhatalommá válása. 

FOGALMAK: 

polgárháború, Lincoln, köztársaság, demokrácia, elnöki rendszer 

Javasolt tevékenységek: 

 Az Amerikai Egyesült Államok szuperhatalmi helyzetének elemzése és értékelése 

katonai, politikai, gazdasági és kulturális téren. 

 Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági 

adatsorok segítségével 

4. INDIA 

Az indiai civilizáció vallási és kulturális alapjai. A brit gyarmati uralom. Gandhi és a 

függetlenségi mozgalom. A jelenkori India ellentmondásai. 

FOGALMAK: 

nagy fal, hinduizmus, buddhizmus, kasztrendszer 

Javasolt tevékenységek: 

 Különböző források gyűjtése az indiai civilizáció történetéből, ezek alapján 

ismertetők, prezentációk készítése. 

5. KÍNA 

A kínai civilizáció vallási és kulturális alapjai. Kína félgyarmati sorban. A japán 

megszállás. Mao Ce-tung és a kommunista diktatúra. A gazdasági óriás. 

FOGALMAK: 

Mao Ce-tung, Kínai Nagy Fal 

Javasolt tevékenységek: 

 Különböző források gyűjtése a kínai civilizáció történetéből, ezek alapján 

ismertetők, prezentációk készítése. 
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 Kína világgazdasági és világpolitikai szerepének megvitatása. 

6. A KÖZEL-KELET 

Az Oszmán Birodalom felbomlása. Izrael állam létrejötte. Az olaj szerepe a régió 

történetében. Az iszlám és az iszlamizmus. Etnikai, vallási és gazdasági törésvonalak. 

FOGALMAK: 

iszlám 

Javasolt tevékenységek: 

 Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon 

követése történelmi térképeken. 

 Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ 

változásai, az olajválság). 

 A közel-keleti konfliktusról megfogalmazott álláspontok és érvek azonosítása, 

beszélgetés a békés megoldási módokról 

6. TÉMAKÖR: MÉRLEGEN A MAGYAR TÖRTÉNELEM 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Az ipari forradalom első és második szakasza. Magyar feltalálók az ipari forradalmak 

idején. A századelő politikai problémái Magyarországon 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Legyen tájékozott a kiemelkedő eredményeket elért magyarokról, a különböző történelmi 

időszakokban és napjainkban. Lássa a magyarság kiemelkedő időszakait a középkori 

uralkodók és a modern kori politikusok sikerei, eredményessége tükrében. Tudjon érvekkel 

vitában részt venni az utóbbi két évszázad politikai döntéseinek, előnyeit és hátrányait 

illetően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valamely területen kiemelkedő eredményt elérő magyarok tevékenységének 

felidézése, bemutatása. 

 A Magyar Királyság középkori sikeressége okainak felidézése. 

 Érvek gyűjtése a Habsburg Birodalomhoz tartozásunk előnyei és hátrányai mellett 

a 18. században és a 19. század első felében. 

 Levert szabadságharcaink értékelése az utóbb elért eredmények alapján. 

FOGALMAK: 

Julianus barát, Kőrösi Csoma Sándor, Magyar László; Neumann János, Csonka János, 

Galamb József, Kármán Tódor; Papp László, Puskás Ferenc, Egerszegi Krisztina,  
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Balczó András; Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Korda 

Sándor. 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. LÁBNYOMAINK A NAGYVILÁGBAN 

Világjáró magyarok (utazók, felfedezők). Tudósok és feltalálók (pl. informatika, autóipar, 

űrkutatás). Világraszóló sportsikerek – magyarok az olimpiákon Magyar művészek a 

világban 

FOGALMAK:  

Julianus barát, Kőrösi Csoma Sándor, Magyar László; Neumann János, Csonka János, 

Galamb József, Kármán Tódor; Papp László, Puskás Ferenc, Egerszegi Krisztina,  

Balczó András; Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Korda 

Sándor. 

Javasolt tevékenységek: 

 Valamely területen kiemelkedő eredményt elérő magyarok tevékenységének 

felidézése, bemutatása. 

 Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 

 Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, 

találmányokról, olimpikonokról, művészekről. 

 Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, 

Gábor Dénes stb.). 

 Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról 

2. A MAGYAR MEGMARADÁS KÉRDÉSEI 

Magyarország mint szuverén európai hatalom a középkorban.  A török kor: a 

középkori örökség pusztulása és az etnikai arányok romlása. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia, a Közép-Európát sikeresen egyesítő birodalom. Trianon máig tartó hatásai: a 

kisállami lét kényszerpályái a nagyhatalmak árnyékában. Új típusú kapcsolatépítés a 

rendszerváltoztatás után a kisebbségbe került magyarsággal. A magyar megmaradás titkai: 

szabadságharcok, békés építkezés. 

FOGALMAK: 

Szuverén, kisebbség, Trianon 

Javasolt tevékenységek: 

 A Magyar Királyság középkori sikeressége okainak felidézése. 

 Érvek gyűjtése a Habsburg Birodalomhoz tartozásunk előnyei és hátrányai mellett 

a 18. században és a 19. század első felében. 

 Levert szabadságharcaink értékelése az utóbb elért eredmények alapján. 

 Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem 

formáira és képviselőire. 
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ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában, a nevelési-oktatási 

szakaszok tervezésekor meghatározó szerepet játszottak azok a társadalmi elvárások, 

amelyek szerint a mindennapi életben történő eligazodás, az állampolgári léthez szükséges 

ismeretek, készségek, képességek elsajátítása, összességében a felnőttkori szerepekre való 

felkészülés már az általános iskola záró szakaszában jelenjen meg. Fontos szerepet kap az 

a szakmai igény, hogy a demokratikus gondolkodás és a hazaszeretet megalapozása és 

erősítése már az általános iskolai nevelés időszakában kezdődjön meg. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a mindennapi 

életben történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a 

készség- és képességfejlesztésre, olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, 

amelyek segítik felkészülését a felnőtt szerepekre, megalapozzák a tájékozott, nyitott és 

érdeklődő személyiség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe 

a közösségért történő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat 

kialakításának és megerősítésének, a haza iránti kötelezettségek megismerésének. 

Az új tantárgy először a 7–8. évfolyam nevelési-oktatási szakaszában jelenik meg, 

miközben – közös tanulásterületen osztozva – több szállal kötődik a történelem, valamint 

az erkölcs és etika tantárgyakhoz. A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a 

jelenségek és folyamatok értelmezése, az ok – okozati összefüggések érvényesítése, a 

mérlegelő gondolkodás megalapozása, a társas együttműködés, az egyén és közösség 

viszonyának kérdései, a közösségi értékek és a felelősségvállalás kiemelése, a társadalmi 

együttélés követelményeinek és dilemmáinak megbeszélése a történelem, az állampolgári 

ismeretek, az erkölcs és etika tantárgyak tanulásának folyamatos összehangolását és 

együttműködését feltételezi. Épít a hon – és népismeret tantárgy ismeretanyagára, nevelési 

céljaira is. A tantárgy a földrajz tanulásához is kötődik, hiszen a lokális és a regionális 

szemlélet kialakítása, a társadalmi alrendszerek funkcióinak és az intézmények szerepének 

vizsgálata mindkét diszciplína fejlesztési feladatai között szerepel. Az állampolgári 

ismeretek tantárgynak is célja a pénzügyi tudatosság megalapozása és a fenntarthatóság 

kritériumainak megismertetése, ezért – mind az általános iskolai, mind a középiskolai 

képzés záró szakaszában – épít a földrajz keretében tanult gazdasági és pénzügyi 

ismeretekre. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített 

kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles 

szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok 

alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis 

következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák 

alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 

autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja 

a könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális 
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tartalmakat készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel 

körültekintően választja ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot 

ad a médiahasználatról. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban 

képes a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival 

tervezeteket készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, 

a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen 

hat életútjára, családjára és hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének 

alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás 

folyamán sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, 

gyűjt információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös 

megbeszélésébe, ennek során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén 

támogatják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor 

tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben 

tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló 

lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, 

hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket 

ír, weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet 

jellemzi a projektekben való tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak 

megismerése, a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, 

fejlesztése elősegíti a tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló 

javaslatokat fogalmaz meg, tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti 

nyitottság és igény, valamint a felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 
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8. ÉVFOLYAM 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket 

sajátíthatja el és azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben 

hasznosíthat, amelyek révén felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős 

állampolgárrá és egyben elkötelezett hazafivá válhat. 

A témakörök struktúrájának kialakításakor két alapvető szempont érvényesült. A témák 

bővülő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom 

legalapvetőbb intézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális 

értékeinek kiemelése, az intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb 

rendszerek funkciójának vizsgálata, a nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek 

számbavétele, a nemzeti identitás alkotóelemeinek megbeszélése, a haza iránti 

kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai kisebbségi jogok azonosítása. Ezen 

témakörök egymásra épülésével a tanuló rendszerszemlélete is alakul: differenciált tudást 

szerezhet meg szűkebb és tágabb környezetéről, hazájáról és a társadalomról, amelyben él. 

A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a munka 

világában, megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság 

alapvető szempontjait: támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni 

teljesítményre és érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus 

a nevelő – oktató munka során  a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve 

koordináló feladatai is megjelennek, a tanulási folyamatban a segítő-támogató 

szemléletmód jellemzi a tevékenységét. A tanuló teljesítményének értékelésében az 

önértékelés, a csoportos megbeszélés, a társak kölcsönös javaslatai is szerepet kaphatnak. 

A társas tanulás alkalmai révén a tanuló megtapasztalhatja a nézetek, vélemények 

sokféleségét, kifejezheti saját gondolatait, amelyekbe beépítheti mások értékes 

megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet önismerete és önértékelése is. 

A Családtörténeti kutatás, a Településkutatás és a Szakmák, foglalkozások, mesterség és 

hivatás projektet az iskolai tematikus hetek, témahetek, projektnapok keretében 

valósíthatják meg a tanulócsoportok. 

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére alapvetően a tanulást támogató értékelés 

ajánlott, s ebben a tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek között a pedagógus és a 

társak értékelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos megbeszélés és önértékelés. 

Az értékelési folyamatban kiemelt szempont a tanuló bekapcsolódása a kooperatív 

tevékenységekbe, továbbá lényeges az önállóan vagy társaival közösen végzett digitális 

eszközhasználaton alapuló feladatok megoldása. Összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú 

skálán értelmezett érdemjeggyel) javasolt a tanuló mindennapi életben való 

tájékozódásához kapcsolódó témakörök esetében (Mindennapi ügyintézés; Felkészülés a 

felnőtt szerepekre; Köznevelés; Az egészségügyi rendszer és a szociális ellátás) és A 

magyar állam intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban témakörnél. 

A 8. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy óraszáma: 36 óra. 
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A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos 

családmodell 
3 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 5 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 8 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a 

gazdaságban  
7 

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra 
4 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális 

ellátás 
3 

Összes óraszám: 36  

1. TÉMAKÖR: CSALÁD; A CSALÁDI SZOCIALIZÁCIÓ JELLEMZŐI; A 

HAGYOMÁNYOS CSALÁDMODELL 

HELYI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A legszűkebb közösség, a családban, és a lokális közösségekben szerzett ismeretek, 

tapasztalatok és a néhány emberöltővel korábbi időszakról, hallottak alapján alkotott kép. 

Családismeret, családtörténet fogalmai a Hon és népismeret tantárgy, „Az én világom” 

fejezete alapján  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, 

szeretetközösség, kölcsönösség, tisztelet; 

 értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

 felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi 

hasznosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

 A kommunikációs készség fejlesztése 
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 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

 A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

 Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját 

élményű megtapasztalása 

 A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, 

a családi szerepek megismerése 

 Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és 

jellemzőiről 

 Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 

 A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, 

együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció 

jellemzői 

FOGALMAK: 

Család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) 

tartalmi elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és 

társadalmi szerepe témakörben 

Javasolt tevékenységek: 

 Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 

 Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 

 Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti 

interjúterv készítése 

 Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 

 Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 

2. TÉMAKÖR: A CSALÁD GAZDÁLKODÁSA ÉS PÉNZÜGYEI 

HELYI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes tapasztalatok. Kamatszámítás. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és 

befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a 

környezettudatos életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

 A kommunikációs készség fejlesztése 

 A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

 A digitális kompetencia fejlesztése 

 A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése  

 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 

 A háztartás fogalmának értelmezése 

 A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

 Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 

 A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati 

összefüggések feltárása 

 A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

 A családokra jellemző fogyasztási szokások 

 Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a 

következtetések megfogalmazása 

 Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

FOGALMAK: 

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból 

származó jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, 

jóléti (például kulturális, szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, 

fogyasztás, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ 

környezettudatosság; 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás.. Néhány gazdasági-pénzügyi 

alapfogalom megismertetése. A gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása 

a gazdasági szereplők azonosításán és a saját gazdasági szerepe tudatosításán keresztül. 

Javasolt tevékenységek: 

− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 

−  Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 

− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, 

ellenőrző tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 

− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a 

család megtakarítási lehetőségeiről 

− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 

− Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, 

a megtakarítási lehetőségekről 

− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy 

valós riport készítése 
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3. TÉMAKÖR: TELEPÜLÉSÜNK, LAKÓHELYÜNK MEGISMERÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Lakhelyünkről és környező településekről levő előzetes ismeretek és tájékozódási 

képesség.. Térképismeret.   

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település 

történetének alapvető eseményeit és fordulópontjait; 

 ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a 

településen működő intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, 

tervet készít a település fejlesztésének lehetőségeiről; 

 felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi 

hasznosságát; 

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

 önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, 

tervezetet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A kommunikációs készség fejlesztése 

 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

 A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

 Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 

 Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

 Digitális kompetencia fejlesztése 

 A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  

 A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület 

megismerése 

  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 

 A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 

 A település, lakóhely közintézményei 

 A település fejlesztésének lehetőségei 

 A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A 

lakóhely kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 

FOGALMAK: 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási 

közösség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, 

társadalmi felelősség, fenntarthatóság; 
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ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

A település társadalmi rétegződése (etnikum, nemzetiségek, felekezet, foglalkozás, életkor, 

vagyoni helyzet). A lakóhelyhez köthető neves személyiségek, nevezetes épületek, A helyi 

hagyományok megismerése.. Az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza megbecsüléséhez 

vezető egyéni és közösségi tevékenységek elsajátítása, pl. a közvetlen környezet értékeinek 

feltárása. Helytörténet, helyi hagyományok, nevezetességek. 

Javasolt tevékenységek: 

 Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  

 Településtörténeti kvíz összeállítása 

 Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 

 Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, 

működésükről 

 Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák 

összeállítása a lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók 

felhasználásával (Lakóhelyünk múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom 

(Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

 Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai 

műfajú szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi 

életéről, eseményeiről az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

 Helytörténeti tabló készítése 

 Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és 

kulturális értékei, jellegzetes épületei 

4. TÉMAKÖR: NEMZET, NEMZETISÉG; A HAZA IRÁNTI KÖTELEZETTSÉGEK 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A nemzet, nemzetiség, nacionalizmus fogalma történelmi tanulmányai alapján. A nemzeti 

érzés és nemzetállamok létrejötte a XIX. Században. A haza iránti elkötelezettség és 

hazafiság kiemelkedő példái történelmi és irodalmi olvasmányokban. A kisebbségek 

kialakulásának és kissebségi jogok fejlődésének történelmi példái.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség 

szempontjából is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális 

világban; 

 értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 

 felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi 

hasznosságát; 

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
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 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az önismeret fejlesztése 

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A kommunikációs készség fejlesztése 

 A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

 Digitális kompetencia fejlesztése 

 Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

 Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 

 A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 

 A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és 

lokálpatriotizmus értelmezése 

 A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 

 Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 

 A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 

 Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 

 Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, 

európaiság; Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 

FOGALMAK: 

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, 

Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Magyarországi nemzetiségek és nemzetiségek hagyományai, kultúrája. Nemzetiségi, 

kisebbségi jogok Magyarországon. A határon túli magyarság problémái. Honvédelmi és 

ezzel kapcsolatos állampolgári kötelességek. Az Európai Unió kialakulása, legfontosabb 

intézményei. 

 Fogalommagyarázat készítése 

 Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti 

alkotásokban 

 Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek 

vagy egy nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 

 Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 

 Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári 

kötelezettségekről 

 Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország 

védelmével kapcsolatos feladatok témakörében 

 Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 

 Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 

 Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek 

megvitatása 
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 Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú 

kötelezettségeiről, kapcsolatrendszeréről  

5. TÉMAKÖR: A MAGYAR ÁLLAM ALAPVETŐ INTÉZMÉNYEI; AZ ÁLLAM 

SZEREPE A GAZDASÁGBAN 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult alaptípusainak ismerete. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 

 értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

 azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 

 értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és 

fenntartásának fontosságát; 

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket; 

 felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál 

javításának fontosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A kommunikációs készség fejlesztése 

 Digitális kompetencia fejlesztése 

 Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

 A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

 A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  

 A magyar állampolgárság feltételei 

 A törvényalkotás menete 

 Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 

 Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 

 Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 

 Az állam bevételeinek csoportosítása 

 A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 

 A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 

 A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, 

Kormány, Alkotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A 

bíróságok és az ügyészségek; Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe 

a gazdaságban 
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FOGALMAK: 

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági 

elnök, Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott 

jogképesség, intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, 

közteherviselés, adó, adófajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, 

katasztrófavédelem; 

ISMERETEK ÉS JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Államformák (királyság, köztársaság). Politikai rendszerek (demokrácia, 

diktatúra). A demokratikus állam működésének alapelvei (hatalommegosztás, 

hatalomgyakorlás és társadalmi kontroll). Állampolgári jogok és kötelességek. 

Magyarország politikai intézményei (államszervezet és társadalmi 

érdekképviseletek). A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége. A média, 

mint hatalmi ág. A nyilvánosság szerepe a közéletben.  

 Tapasztalatszerzés: részvétel a diákönkormányzat munkájában. 

 Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 

 A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével 

 Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a 

törvényalkotás folyamatáról 

 Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 

 Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági 

következményeiről  

 Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a 

gazdaságban 

 Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos 

bemutatása 

 Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt 

hivatalnok élménybeszámolójának készítése 

 Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és 

kötelezettségekről. 

6. TÉMAKÖR: MINDENNAPI ÜGYINTÉZÉS, FELKÉSZÜLÉS A FELNŐTTKORI 

SZEREPEKRE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Előzetes hétköznapi tapasztalatok a polgári közigazgatás hivatalainak működéséről.  A 

mindennapi ügyintézésben szerzett korábbi tapasztalatok. Az állami közigazgatási 

intézmények fejlődése a történelmi korokban eddigi tanulmányaikban szerzett ismereteik 

révén. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek 

funkcióját és működési sajátosságait; 

 megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a 

szakmaszerkezet változásairól; 

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

 A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A kommunikációs készség fejlesztése 

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

 A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

 Digitális kompetencia fejlesztése 

 Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

 A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 

 Az elektronikus ügyintézés  

 A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 

 Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 

 A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 

 Az életpálya-tervezés kérdései 

 A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; 

Foglalkozások, szakmák, a szakmaszerkezet változásai 

FOGALMAK: 

Ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, 

települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, 

pályaorientáció, életpálya-tervezés 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Mindennapi ügyintézés eljárásai. Legfontosabb ügytípusok. Az önkormányzat feladatai, 

hivatalai. Az elektronikus ügyintézés lehetőségei, eljárása. Foglalkozások, szakmák és a 

munkaerőpiac. Életpálya tervezés és nehézségei. Szakszervezetek, és állampolgári jogok. 

 Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 

 Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

 Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei 

 Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 

 Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a 

munkaerőpiac változásaiban   

 Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről  

 A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló 

készítése egy szakmáról, szakmacsoportról 
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 Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 

következményei 

7. TÉMAKÖR: A FOGYASZTÓVÉDELEM ALAPJAI 

HELYI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Vásárlási tapasztalatok. Szűkebb környezetében megélt élmények, érdekképviselet. 

Digitális kompetencia. Kommunikációs készség. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A kommunikációs készség fejlesztése 

 A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése 

 A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

 Digitális kompetencia fejlesztése 

 Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

 A döntési képesség fejlesztése  

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

 A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 

 A fogyasztóvédelem tipikus területei  

 A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 

 A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

 A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

 Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói 

érdekek érvényesítéséről 

 A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 

 Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

FOGALMAK: 

fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, 

tudatos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 

ISMERETEK ÉS HOZZÁKAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése. A fogyasztóvédelem tipikus területei. A 

fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei. A fogyasztói társadalom 

kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek. 

 fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 

 Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló 

segítségével 
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 Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 

 Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 

 Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a 

természeti környezetre  

8. TÉMAKÖR: A NAGY ELLÁTÓRENDSZEREK: KÖZNEVELÉS, EGÉSZSÉGÜGY ÉS 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A polgári álam közellátási funkcióinak kialakulása. Az egészségügy és oktatás 

lehetőségeinek történelmi fejlődése. Az oktatási, és egészségügyi rendszer legfontosabb 

elemeinek tapasztalati ismerete. A közfeladatokat ellátó személyekkel való személyes  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

 A kommunikációs készség fejlesztése 

 Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

 Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

 Digitális kompetencia fejlesztése 

 Az empátia erősítése 

 Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  

 Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

 A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

 A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, 

kiemelt társadalmi hasznosságuk megértése 

 A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  

 A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 

FOGALMAK: 

Köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, 

szociális ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt 

társadalmi hasznosságuk. Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, 
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feladatai Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői. A nagy ellátórendszerek 

társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése. A köznevelési, az egészségügyi és a 

szociális intézmények jellemzői. 

 Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 

 Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. évfolyamos tanulók részére az 

egyes iskolatípusokról 

 Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 

 Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 

 Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: 

köznevelés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 

 Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy 

kerület/megye egészségügyi ellátást biztosító intézményeiről 

 Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok 

szemszögéből 

 Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 
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HITTAN 

Katekézisünk oktatási célja: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt 

Egyházunk tanítja.Katekézisünk nevelési célja: Az új nemzedék bevezetése a keresztény 

életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Legyen tudatában annak, hogy Isten 

meghívta örök Országába. Töltse el Krisztus öröme, hogy ne csak értelmét és akaratát, 

hanem érzelemvilágát is gazdagítsa Jézus tanítása. Tantervünk elkészítésénél figyelembe 

vettük: - A II. Vatikáni Zsinat, a Katolikus Egyház Katekizmusa, a püspöki szinódusok, a 

pápai megnyilatkozások és az új Kódex irányelveit. - A gyermekek életkori sajátosságait 

és életkörülményeit. - Az Egyház hitének kifejtésénél az üdvtörténeti szempontot, a 

Krisztus-központúságot. A hitoktatásnak rendszeresen visszatérő feladatai a tanulók 

életkorának megfelelő motiváltságú késztetés: - a napi imádságra, illetve a napi 

szentírásolvasásra; - a vasárnapi szentmisén való részvételre, illetve a gyakori 

szentáldozásra és a rendszeres szentgyónásra; - a mindennapi szeretetre, önfegyelemre és 

önnevelésre; - a becsületes munkára és kötelességteljesítésre. A hitoktatónak meg kell 

követelnie tanítványaitól az alapvető becsületes emberi magatartást - amit a keresztény 

magatartás is feltételez. A kereszténység mindenképpen áldozatvállalást, kereszthordozást 

kíván. A hitoktatónak meg kell éreztetnie az áldozatvállalás, a kereszthordozás 

nagyszerűségét és örömét, amiből az alapvető becsületes emberi magatartás is megszületik. 

Ezért a hitoktatás semmiképp nem elégedhet meg a hitismeretek közlésével, mintha csupán 

a keresztény műveltség elemeit akarnánk átadni tanítványainknak. A hittanórák keretében 

alkalmat kell adni a fiataloknak arra, hogy hitükkel és mindennapi keresztény életükkel 

kapcsolatos problémáikat felvethessék, és azokra megfelelő választ kapjanak. Tantervünk 

feltételezi, hogy a hittanárok és hitoktatók hitoktatásra felkészített, megfelelő teológiai, 

pedagógiai és a kateketikai ismeretekkel rendelkező, élő hitű katekéták, akik ismerik és 

szeretik tanítványaikat, ismerik életkori sajátosságaikat; akik a rájuk bízottak hitének 

fejlődését, mindennapi helyzetüket és gondjaikat figyelembe véve készítik el az egyes 

tanulócsoportok tanmenetét és óravázlatait. A hittan tantárgyat mindvégig kísérnie kell 

hiteles keresztény szeretetnek, és olyan programoknak, amik ezt képesek az órákon kívül 

is elmélyíteni a tanulókban. Szükségesek tehát a közös imádságok, lelkigyakorlatok, 

szentségimádások, és annak tudatosítása, hogy mindez az egész életünkről és nem csak a 

tanórákról szól. Tantervünk a Magyar Katolikus Püspöki Kar által jóváhagyott kerettanterv 

alapján készült.  
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5.-8. ÉVFOLYAM  

A tagozat ismeretanyaga A katolikus egyház katekizmusán alapul 

 

A tagozaton a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően közvetítjük Krisztust a 

diákoknak. Figyelembe vesszük a kamaszkor érzékenységét, a szülőről való fokozatos 

leszakadás traumáját, az otthoni támogatás jelentőségének csökkenését, az elfogadottság 

iránti elementáris vágy egyéniségformáló szerepét. Mindehhez Isten támogató jelenlétének 

felismerését kínáljuk, az istenkapcsolat, az önálló, személyes hit útjának megmutatását. Az 

ismeretek átadása ennek eszköze, de nem célja.  

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS  

Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló 

személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. A nevelés kiemelt szerepét a 

jutalmazás segít alátámasztani, azaz negatív értékelés nem, de pozitív megerősítése a 

keresztény viselkedésformának érdemjegyekben is megjelenhet. Szóbeli feleletek és 

írásbeli dolgozatok formájában, illetve kreatív feldolgozási és számonkérési lehetőségeket 

felhasználva ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységenként projektmunka 

készül a témakörhöz kapcsolódóan. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, házi és szorgalmi 

feladatait, füzetvezetését. Értékelésnél szükséges tudatosítani, hogy a tanuló munkáját és 

nem emberi mivoltát vagy a hitét minősítik a jegyek. A tudás megszerzését egy 

folyamatnak tekintjük, ennél a tantárgynál még fontosabb, hogy minden megszerzett 

ismeretet a folyamat részeként értékeljünk, ne a legtöbb elérhetőhöz mérjük, hanem a 

semmiről való elmozdulást haladásnak érzékeltessük. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal 

minősítjük a tanulók tudását, és a Krisztustól tanult irgalomból indulunk ki.  
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5. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakörök: Óraszám 

Isten népe ünnepel 14 

A húsvéti misztérium ünneplése 13 

Az ünneplés helye, ideje és kellékei 14 

Ünnepeink 10 

A szentségek és szentelmények liturgiája 12 

Az egyházi év aktuális ünnepeihez kapcsolódó foglalkozások 7 

Osztálymise 2 

Oktatási cél: 

A liturgikus alapismeretek bővítése. A tanulóban elmélyítjük a szentmise, a szentségek, a 

liturgikus ünnepek, cselekmények, helyek, idők és kellékek jelképrendszerének ismeretét, 

hitünk megünnepelt igazságait. A különböző rítusok. 

NEVELÉSI CÉL: 

Cselekvő bekapcsolódás az üdvösség nagy eseményeinek ünneplésébe. Tevékeny részvétel 

a szentmisén: imádság, éneklés, ministrálás... Bekapcsolódás az Egyház imádságos életébe: 

zsolozsma, keresztút, rózsafüzér, litánia. Az egyéni, családi és közösségi imaélet 

elmélyítése. 

1. TÉMAKÖR: ISTEN NÉPE ÜNNEPEL 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az alsó tagozatban megismert ószövetségi és újszövetségi történetek. Az ünnep fogalma, 

a keresztény ünnepek családban megismerhető megélési formái. Hitünk fő igazságai.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerje az 

egyházi év fogalmát, a szentmise teológiáját alapszinten és liturgiáját, a hét szentség és a 

szentelmények liturgiáját. Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban. 

Ismerje a liturgikus cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra. Ismerje a Biblia felépítését. igazodjon el a 

liturgiában, hogy egész szívvel jelen lehessen a szentmiséken. Tanuljon meg igazán 

lélekben is ünnepelni, hogy életének ritmusa legyen, és megtanulja értékelni lés helyén 

kezelni a munka és ünnep szakaszait. Az önfejlesztés és az önállóság képességének 

fejlesztése. A közösséghez tartozás tudatosítása. Önreflexió.  

FOGALMAK: 

Ünnep – profán és szent, liturgikus szolgálat, oltárszolgálat, szolgálat a közösségben, 

egyház, agapé, ősegyház, ministráns, lektor 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az egyházi év: az egyházi év mint Krisztus életének és működésének végigkísérője és 

tükre. Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét, ünnepkörök, évközi idő, készület. 

Javasolt tevékenységek: 

  tanári szemléltetés, beszélgetés, templomi tapasztalatszerzés, csoportos, 

kiscsoportos megosztás, megbeszélés. 

 

2. Az ősegyház élete: a liturgia forrása, kialakulása. Az ősegyház mint minta, ősi egyházi 

szolgálatok, pap, püspök, diakónus.   

Javasolt tevékenységek: 

 tanári bemutatás, megbeszélés, tapasztalatok megosztása, gyűjtőmunka. 

 

3. Ismerkedés az egyház alapvető liturgikus szolgálatával: Liturgikus szolgálatok az 

oltárnál, liturgikus szolgálatok a közösségben. Elődök és társak az ünneplésben (égiek 

és földiek). 

Javasolt tevékenységek: 

 Személyes tapasztalatok megbeszélése, kooperatív technikák, kiscsoportos 

megosztások, felkészülés az osztálymisén, iskolamisén a szolgálatra (lektor, 

ministráns). 

 Tanórai beszélgetések az ünnepekről, szemléltetés a templomban, az iskola 

kápolnájában. 

 Tanári irányítással szómagyarázat, fogalomtisztázás: egyház, ősegyház, ministráns, 

lektor, agapé. 

 Ismeretek közös jegyzetelése, aktualizálás projektmunka keretében: az egyház 

agapé-szeretetének megnyilvánulása.  
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2. TÉMAKÖR: A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM ÜNNEPLÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 13 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A Húsvét ószövetségi előzménye. A családban megélt Húsvét tapasztalatai. A bárány 

mint szimbólum. A kereszt jelentése, hitünk jelképe, keresztény önazonosság. Hitünk fő 

igazságai.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A tanulónak legyenek ismeretei az üdvtörténet ószövetségi előzményeiről, a megváltás 

ígéretéről. Ismerje a szent három nap eseményeit és ezek megjelenését a liturgiában. A 

szenvedéstörténet, a passió, eseményei, állomásait, a keresztút fogalmát, szerepét a 

hitéletben. A feltámadáts mint a hitünk és a reményünk alapját.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az európai kultúra alapja. Egyre inkább 

képes legyen megélni egy személyes Húsvétot, váljon képessé és vágyakozzon az 

istenkapcsolatra. Élje meg a szent három nap misztériumát, legyen jelen a közösségben, 

értő szívvel élje meg az eseményeket.  

FOGALMAK: 

Húsvét - Ószövetségben, Húsvét - Újszövetségben. Megváltás. Szenvedéstörténet, passió, 

áldozat. Feltámadás.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A megváltás története: Krisztus szenvedéstörténete, a passió. Előzmények, okok, célok. 

A megváltás misztériuma. 

Javasolt tevékenységek: 

 Keresztút olvasása, keresztútjárás, a szenvedéstörténet átélése, a hála felindítása 

beszélgetéssel, közös imaélményekkel. 

 Tanári magyarázat, kiscsoportos megosztás, közös ima.  

 

2. A megváltás megjelenése a liturgiában: a húsvéti misztérium megjelenítése a 

szentmisében, szent három nap mint az utolsó napok eseményei, igeliturgia, áldozati 

liturgia. 

Javasolt tevékenységek: 

 hangos és értő olvasás, szövegalkotás (keresztút írása) 

 közösségteremtő élmények 

 templomban szerzett tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése, értelmezése.  
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3. TÉMAKÖR: AZ ÜNNEPLÉS HELYE, IDEJE ÉS KELLÉKEI 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A templom részei saját tapasztalatok alapján. Az ünnep fogalma. Vallási és profán 

ünnepek.   

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A tanuló értse meg a vallási ünnepek evangéliumi gyökerét, az ünnepi előkészület lelki 

vetületét. Tudatosodjon benne a templom külsejének és berendezésének szimbolikája. A 

szentmise kellékeinek alapos ismeretének legyen birtokában, értse és lélekben legyen képes 

követni a szentmise részeit, az Eucharisztiát.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Tudatos jelenlét a szentmisén, a tanuló értse meg és legyen képes a liturgikus eseményeken 

való odaadó részvételre. Legyen képes értelemmel és lélekben is felfogni a legszentebb 

áldozatot. Sajátítsa el a templomi viselkedés alapjait, legyen aktívan és tudatosan része a 

közösségnek.  

FOGALMAK: 

Sekrestye, oltár, színek jelentése a liturgiában, ministráns, diakónus, szerpap, püspök. 

Kehely, paténa, füstölő, alba, stóla, monstrancia, szenteltvíztartó, miseruha, reverenda, 

karing, tabernákulum.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az ünneplés helye: külső: otthon, közösségben, templomban. Belső: a lélek is 

ünnepeljen. A felkészülési időszak jelentősége. A templom mint a közösség ünnepének 

helyszíne. A templom részei, berendezése, ezek jelentése.  

Javasolt tevékenységek: 

 Minecraft játék segítségével templom építése, esetleg rajz készítése, ennek 

megbeszélése tanári irányítással. 

 Kiscsoportos megosztás: látszik-e otthonunkon a hitünk? 

 Templomi tapasztalatok rendszerezése, tudatossá tétele, megértetése.  

 

2. Az ünneplés ideje: az egyházi évről tanultak átismétlése 

Javasolt tevékenységek: 

 játékos feladatok készítése, ismétlő játékok, egymás kikérdezése, csoportmunka, 

kooperatív feldolgozás. 

 

3. Az ünneplés kellékei: a kellékek mint szimbólumok. Az oltár kellékei, liturgikus színek 

és jelentéseik. Sekrestye, papi öltözék, szentmise kellékeinek megismerése. 
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Javasolt tevékenységek: 

 Látogatás az iskola kápolnájában, a templomban, fényképek gyűjtése, 

csoportmunka. 

 Egymás felöltöztetése digitálisan a különböző ünnepekre, szituációs játékok.  

4. TÉMAKÖR: ÜNNEPEINK 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A legnagyobb ünnepek és a készület időszaka. Az ünnep szerepe az életünkben.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

Az egyházi év ismerete. Ünnepkörök, az egyházi év kezdete, advent, karácsony, nagyböjt, 

húsvét összefüggése, évközi idő ismerete, mindezek megjelenése a liturgiában. 

Mozgóünnep, állandó ünnepek.  Az ünnepek bibliai háttere, Mária-ünnepek, szentek. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Az egyházi évben való tudatos jelenlét, az időszakok ismerete, az egyházi év eseményeinek 

és az evangéliumoknak az összefüggésének ismerete. Tudjon felkészülni, és tudatosan, 

aktívan részt venni az ünnepek liturgikus eseményein. Évről évre élje át Krisztus életének 

legfontosabb eseményeit, ezzel még inkább váljon részévé az egyházközség életének, 

Krisztus Egyházának. Ismerje meg a fontosabb szenteket, élje meg a kapcsolatot a földi 

útját járó és az égben ünneplő egyház között.  

FOGALMAK: 

Mária-ünnepek, szentek ünnepei, mozgóünnep. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Jézushoz kapcsolódó ünnepeink: mozgóünnepek, állandó ünnepek, dátumok 

megismerése. Az ünnepek kialakulásának eredete, története, evangéliumi gyökere. 

Javasolt tevékenységek: 

 Csoportmunka, táblázat készítése. 

 

2. Mária-ünnepek és a szentek ünnepei: A Szűzanya életének eseményei, a hozzájuk 

kapcsolódó ünnepek. A számunkra fontosabb szentek ünnepei.  

Javasolt tevékenységek: 

 Időpontok megbeszélése tanári irányítással, tapasztalatok megosztása, az ünnep 

megélési formáinak megosztása kiscsoportokban. 

 Naptár készítése digitálisan saját képekkel.  
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5. TÉMAKÖR: A SZENTSÉGEK ÉS SZENTELMÉNYEK LITURGIÁJA 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A hét szentség. Az Oltáriszentség. Az elsőáldozásra való felkészülés ide vonatkozó 

részei, saját életében megtapasztalt szentségek: keresztség, Eucharisztia.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A szentségek csoportosítása, csoportosításuk szempontjai. A hét szentség, ezek krisztusi 

eredete, a vonatkozó evangéliumi részek ismerete. Szentség és szentelmény különbsége. 

Áldás és megszentelés megértése, a szentelmények egyházi alapítása, az alapítás 

szándékának megértése. Tanuljon meg különbséget tenni a szentelmények és a babona 

között, és lássa meg a liturgia elsőbbségét a jámbor cselekedetekkel szemben. Tartson 

mértéket és arányt a vallás külső, formai gyakorlata és a lelki történései között.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A szentségek ismerete, azokra való tudatos készülés. Elsődlegesen a lelki tartalommal 

megtöltés, és azután a megélési lehetőségek. Tartósan és tudatosan kapcsolódjon 

szellemileg Krisztushoz, az Egyház által biztosított lelki útravalók helyes használatával 

lélekben igazán legyen keresztény. Legyen hiteles, hogy teljesíthesse az örömhír 

terjesztésének küldetését.  

FOGALMAK: 

Szentség és szentelmény. A szentség alapítása, csoportosítása, beavatás szentségei, 

küldetés szentségei, gyógyulás szentségei.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. A beavatás szentségeinek liturgiája: A keresztség, a bérmálás és az Oltáriszentség 

liturgiája, jelentésük, evangéliumi gyökerük. A szentség lényegének megértése, a lényeg 

megjelenése a liturgiában. A szentségek látható jelei a liturgiában.  

Javasolt tevékenységek: 

 Tapasztalatok megosztása, flipchart készítése az adott szentségről, kooperatív 

munka, rajzolás. 

 Anyaggyűjtés. 

 

2. A gyógyulás szentségei: A bűnbocsánat szentsége és a betegek kenete. Látható és 

láthatatlan jeleik, evagéliumi eredetük, értelmezésük. Felkészülés a gyónásra. Ígéretek és 

betartásuk.  

Javasolt tevékenységek: 

 Anyaggyűjtés, tapasztalatok értelmezése tanári irányítással, a gyónásra való 

felkészítés, lelkitükör értelmezése közösen, csoportokban, egyénileg. 
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3. A küldetés és a közösségi élet szentségei: az egyházi rend és a házasság szentsége, Az 

emberi élet választási lehetőségei, hivatás, meghívottság, önismeret, istenkapcsolat.  

Javasolt tevékenységek: 

 megosztások, megbeszélés, tanári magyarázat, csoportmunka, játékok, tesztek.  

 

4. A szentelmények: szenteltvíz, tárgyak megszentelése, felszentelése, áldás. 

Javasolt tevékenységek: 

 interjú készítése, megbeszélés, életút elképzelése, kiscsoportos megosztás, 

templomlátogatás, interjú a káplánnal, családi élménygyűjtés. 

6. TÉMAKÖR: AZ EGYHÁZI ÉV AKTUÁLIS ÜNNEPEIHEZ KAPCSOLÓDÓ 

FOGLALKOZÁSOK  

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

Aktuális ünnepek foglalkozásai: ennek keretében az egyházi év kiemelkedő eseményei 

előtt vagy közben a tananyagtól függetlenül foglalkozunk az aktuális esemény történelmi 

hátterével, ötödiktől természetesen spirálisan építve az egyre nagyobb tudásra az egyre 

mélyebb rétegeket. Felkészülünk mindemellett lelkileg is, és a hangsúly ezen van, hiszen 

egyházi ünnepeinket felkészülési időszakok előzik meg. Ennek megfelelően adventben, 

karácsony előtt, nagyböjtben és természetesen húsvét előtt megtörténik a gyerekek lelki 

felkészítése is az ismeretanyag átismétlése, elmélyítése mellett. Átbeszéljük, feldolgozzuk 

az ünnepek krisztusi gyökereit, megélési formáikat, megjelenésiket a liturgiában. A 

gyónási alkalmakra is méltón készülünk, korosztályuknak megfelelően a bűnökkel is 

foglalkozunk.  

Javasolt tevékenységek: 

 lelkitükör írása, átbeszélése, 

 csoportos megbeszélések 

 a tanultak átismétlése 

 rajzok készítése 

 képek gyűjtése 

 alkotómunkák. 
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6. ÉVFOLYAM  

A hatodik évfolyam anyaga az egyházra vonatkozó ismeretek felelevenítése, gazdagítása 

és mélyítése. Az egyházra vonatkozó kép rendezése és kiegészítése ebben a korosztályban 

egyrészt azért fontos, mert a hatodik évfolyam után a gyermek többféle iskolatípusban 

folytathatja tanulmányait: fontos tehát, hogy egységes egyházkép birtokában legyen. 

Másrészt ebben az életkorban kezd erősödni a gyermekben a közösségi vágy: szükséges 

tehát, hogy az egyházi közösségről is alapos ismeretekkel rendelkezzék. 

CÉL ÉS FELADATRENDSZER 

OKTATÁSI CÉL: 

Segítjük a tanulót abban, hogy sokrétű és korszerű ismereteket szerezhessen az egyház 

alapításáról, lényegéről, életéről, szervezeteiről és céljáról. A különféle korokból vett 

szemléletes képek segítségével bemutatjuk, hogy az egyház történelme a Jézus Krisztusban 

kezdődő újszövetségi üdvtörténet folytatása. A történelem fonákjának (emberi és empirikus 

oldalának) bemutatása közben hívő szemmel a történelem színét (az isteni gondviselést 

jelentő oldalát) is látva rámutatunk, hogy az egyház életének valamennyi történésében Isten 

működik, és az eseményeken keresztül Ő készíti elő az emberiség üdvösségét. Az 

Egyházban továbbélő Krisztust mutatjuk be az Egyház történelméből vett képek által.  

NEVELÉSI CÉL: 

Felébresztjük a tanulóban az egyházi közösséghez tartozás vágyát, és felébresztjük 

felelősségérzetét is, amely később elvezetheti őt ahhoz a döntéshez, amelyben az egyház 

tudatos elfogadójává és az egyházi közösség tevékeny tagjává válik. A tanulót azáltal, hogy 

a történelmi eseményeket mindig az üdvösségünket munkáló Istennel hozzuk kapcsolatba, 

hozzászoktatjuk ahhoz, hogy saját életének eseményeiben is fel tudja fedezni Isten 

közeledését. Vállalja Egyházát, érezzen együtt Egyházával (sentire cum Ecclesia), vállaljon 

felelősséget Egyházáért.  

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör Óraszám 

Az üdvösség műve az Egyház életében bontakozik ki 9 

Az Egyház születése, életének indulása 10 

Az Egyház elterjedése a világban 16 

Az Egyház folyamatos megújulása 18 

Az Egyház ma is tovább él 12 

Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó foglalkozások 5 
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Osztálymise 2 

1. TÉMAKÖR: AZ ÜDVÖSSÉG MŰVE AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN BONTAKOZIK KI 

HELYI ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Az Egyház közösség. Az Egyház mi vagyunk. Szentségek ismerete.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A tanuló a témakör végén értse meg az Egyház szerepét az üdvösség történetében, 

Krisztushoz tartozását, és saját szerepét ebben. Az Egyház Krisztus teste. Krisztus látható 

jele a világban.   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A tanuló jusson el az önértelmezésben a közösségben betöltött szerepéig. Érezze és értse 

meg, hogy önmaga meghatározásához szüksége van a közösségre. Az Egyházban lássa meg 

Krisztust, és ebben értse meg saját felelősségét, hiszen keresztényként mindig Krisztust 

közvetíti minden tettével. Legyen tisztában azzal, hogy az Egyház milyen szerepet tölt be 

az üdvösség történetében és a világban. Tudja elhelyezni az Egyházat az üdvösség 

történetében.  

FOGALMAK: 

Üdvösségtörténet, üdvösségközvetítés, megváltás, látható és láthatatlan jelek, közösség 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Ószövetségi előzmények: bűnbeesés, a megváltás ígérete, jövendölések. Isten nem 

hagyta elveszni a teremtményeit. A Megváltó alakja a zsidó nép várakozásaiban. Hatalmas 

királyból szenvedő szolga. Izajás jövendölései.  

Javasolt tevékenységek: 

 Ószövetségi szentírás  adott részeinek olvasása, értelmezése tanári segítséggel, 

szituációs játékok, idővonal készítése. 

 

2. Jézus az Üdvözítő: a megváltás műve, a beváltott ígéret.  

Javasolt tevékenységek: 

 Az Újszövetség olvasása, megbeszélés tanári magyarázattal, csoportmunka 
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3. Krisztus ma is itt van velünk: az Egyház Krisztus látható jele a világban. Az Egyház mi 

vagyunk. Az Egyház jelentősége az üdvösség művében. 

Javasolt tevékenységek: 

 plakátrajzolás, kooperatív csoportmunka, megosztások, megbeszélések tanári 

moderációval. 

2. TÉMAKÖR: AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSE, ÉLETÉNEK INDULÁSA 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Pünkösd. Az Egyház krisztusi alapítása.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A tanuló a témakör végén lásson rá az Egyház születésére, a pünkösdi eseményeket tudja 

értékelni a nagy egész tükrében. Ismerje meg az apostolok  missziós munkáját, az 

evangelizáció korai formáit, sikerét. Lásson bele az ősegyház életébe, a kezdetekbe és 

mindezek megjelenését fedezze fel egyházunk mai életében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A kezdetek ismerete vezessen el a saját egyházának alaposabb ismeretére. Az Egyház mai 

arcában keresse a krisztusi gyökeret, a lelki folytatását az apostolok által megkezdett 

evangelizációnak. Kapcsolódjon az ősegyház lelkesedéséhez, az eredeti motivációhoz.  

FOGALMAK: 

Ősegyház, agapé, a Szentlélek szerepe az Egyház kialakulásában, apostolok, presbiterek, 

az ősegyház szabályai. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az Egyház születése: Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, pünkösdi események, Péter 

tevékenysége, az első keresztény közösség, ekklészia. Élet Jézus után, nélküle. 

Javasolt tevékenységek: 

Újszövetség olvasása, Apostolok cselekedeteinek feldolgozása tanári moderációval, 

kooperatív munkákkal. Kreatív feldolgozás: képregény rajzolása, gyurma, szituációs 

játékok. 

2. Az ősegyház élete: két fő oszlop: igehirdetés (kérügma) és kenyértörés. 

Vagyonközösség.  

Javasolt tevékenységek: 

Apostolok cselekedeteinek értő olvasása, társasjáték készítése. Dramatikus feldolgozás, 

kérdések megfogalmazása, nézőpontváltások, érvek és ellenérvek felsorakoztatása.  
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3. TÉMAKÖR: AZ EGYHÁZ ELTERJEDÉSE A VILÁGBAN 

HELYI ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Pünkösdi események ismerete, az első keresztény közösségek életének ismerete. Péter 

apostoli tevékenysége,  az apostolok tevékenysége. Az ősegyház élete. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A tanulónak a témakör végére legyen rálátása az Egyház indulásnak lendületére, hitére, az 

ősegyház hitelességére, a kereszténység terjedésének okaira és a felmerülő problémák 

megoldásaira. Tudja Pál apostol megtérésének történetét, térítőútjait, az Egyház 

terjedésének mozzanatait. Az evangéliumok keletkezésének körülményein keresztül lásson 

rá a Krisztus igéje megismerésének és megőrzésének hivatására. Ismerje meg az első 

zsinatot, a keresztények üldöztetését. Ismerje meg az első vértanút. Ismerje meg a 

gondokat, a keresztényüldözések történetét, ezek megjelenését a mai liturgiában. A 

fordulatot, ami véget vet az üldözésnek, a hitvitákat, az egyházszakadásokat.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A kezdetek ismerete origóként épüljön be a világnézetébe. Szolgáljon egész életében 

példaként a megismert vértanúk élete, az egyház történelmének ismerete segítsen 

megérteni az Egyház szerepét a történelemben, és elsősorban a Szentlélek működését a 

világban. Értse meg, hogy nem a hibátlan döntések, hanem Krisztus tartja meg a 

közösségünket.   

FOGALMAK: 

Misszió, evangelizáció, megtérés, keresztség, katakomba, katekumen, zsinat, hitvallás, 

eretnekség, gnosztikusok, ariánusok.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Pál apostol térítőútjai: Pál megtérése, missziós tevékenysége, a kis egyházak további 

élete, páli levelek. Jeruzsálemi zsinat. 

Javasolt tevékenységek: 

 térkép tanulmányozása 

 az újszövetségi iratok feldolgozása tanári irányítással 

 csoportmunka.  

2. A keresztényüldözés időszaka: a keresztények elszakadnak a zsidóságtól, az üldözés 

kezdete, katakombák, a mai oltárok alakjának magyarázata, hitvallás mint a keresztény 

azonosság, a Krisztushoz tartozás záloga. Keresztény mártírok. Szent István diakónus. 

Javasolt tevékenységek: 

 képek megbeszélése csoportmunkában 
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 élet a katakombákban: csoportmunkában 

 szituációs játékok, dramatizált feldolgozás. 

 A hitvallás megértése tanári magyarázattal. 

3.3. A milánói rendelet: Nagy Konstantin rendelete, ennek hatásai, a niceai zsinat, a zsinat 

eredményei. 

Javasolt tevékenységek: 

Filmrészletek, képek, a történelemből tanultak felelevenítése, csoportmunka.  

4. TÉMAKÖR: AZ EGYHÁZ FOLYAMATOS MEGÚJULÁSA 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A kereszténység helyzete az ókor világában. A kereszténység terjedésének műve az Isten 

és ember szempontjából, az emberi tevékenység, az odaadott élet és a Szentlélek 

együttműködése. A jeruzsálemi zsinat. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A tanulónak a témakör végére legyen rálátása az Egyház történelemben elfoglalt 

helyzetére, folyamatosan változó szerepére, hibáira, a Szentlélek működésére. Ismerje meg 

a szenteket, vértanúkat, akik mindennél előbbre valónak gondolták Krisztus ügyét. Értse 

meg az egyházszakadások hátterét, az ezekből adódó, máig ható gondokat. Lásson rá saját 

hazája megtérésének történetére, azokra az emberekre, akik ebben tevékenykedtek.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A  diák a történelemre rálátva is tudjon azonosulni egyházával, legyenek kérdései, merje 

feltenni őket, és megkeresni a választ. Képes legyen a kritikus gondolkodásra éppúgy, mint 

az alázatra, ami segítheti őt a kereszténységgel való azonosulásban. Az évezredek 

tanulságai segítsenek kialakítani saját, önálló hitét ebben az amúgy is nehéz korban. Az 

Egyház történelméről kapott ismeretei épüljenek be a történelemből tanultak közé, de hallja 

és értse meg azoknak egyházi szempontjait. Minden megkapott tudása szolgáljon hitének 

épülésére.  

FOGALMAK: 

Szerzetes, remete, hitvallás, ortodox, pátriárka, katolikus, protestáns, predesztináció,  

református, evangélikus, ökumené. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A nagy hitviták, a szerzetesség születése: a jeruzsálemi zsinat, eretnekségek. A 

szerzetesség születése, remeték. Remete Szent Pál, Szent Benedek, Szent Márton. 

Magyarországi vonatkozások, Szent Gellért.  

Javasolt tevékenységek: 
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 Dramatikus feldolgozás a remeteség és a szerzetesség megértéséhez. 

 Filmek, filmrészletek 

 a Regula tanulmányozása 

  zsolozsmázás 

  megbeszélés, csoportos megosztások, kooperatív munka.  

2. Egyházszakadások: A keleti és nyugati egyház szétszakadása, liturgiai különbségek.  

Javasolt tevékenységek: 

 PPT-k készítése 

 görög szertartású mise megtekintése 

 megbeszélés tanári irányítással.  

3 Az iszlám vallás. Koldulórendek: Assisi Szent Ferenc. Lovagkor és keresztes hadjáratok.  

Javasolt tevékenységek: 

 filmrészletek, 

 csoportmunka, 

 rajzok készítése 

 szituációs játékok. 

 Vita tanári moderációval, megbeszélés. 

4. Reformáció, Luther, Kálvin, a trienti zsinat:  

Javasolt tevékenységek: 

 Vita, érzékenyítés, megbeszélés tanári irányítással 

 csoportmunka.  

5. TÉMAKÖR: AZ EGYHÁZ MA IS TOVÁBB ÉL 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Az Egyház útja a történelemben az egyházszakadásig.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A tanulónak legyen rálátása az Egyház újkori történelmére, a folyamatos megújulás 

szándékára, a tudomány és hit összeegyeztetésének nehézségeire, szándékára. A fejlődés 

és hit viszonyára. Az Istent elutasító emberiség tetteire, a hitetlenség következményeire.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A tanuló saját korát is kezdje a történelem részeként látni, a megismert korok eseményeinek 

ismeretében magabiztosabban tudjon értékekhez igazodni, tanulni a hibákból és a 

tévutakból. Minden helyzetben tudjon alternatívákban gondolkodni, amiket örök 

értékekhez mér.  
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FOGALMAK: 

Felvilágosodás, deizmus, enciklika, ateizmus, szocializmus, kommunizmus, világháború, 

igazságtalanság, kizsákmányolás.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Katolikus megújulás: Pázmány Péter tevékenysége, egyetemalapítás. Néri Szent Fülöp, 

Loyolai Szent Ignác, a kármeliták.  

Javasolt tevékenységek: 

 Filmek megtekintése, megbeszélése 

 csoportmunka, társasjáték készítése 

 szituációs, dramatikus játékok.  

2. A felvilágosodás: Az ész diadala, ész és hit kapcsolata. A francia forradalom. Az emberi 

egyenlőség eszméje. Krisztusi eszme - emberi bűnök. A deizmus és ateizmus. Az Istentől 

való elfordulás lépései. 

Javasolt tevékenységek: 

 PPT-k, Prezik a témáról. 

 Labirintus rajzolása a tévutak érzékeltetésére. 

 Tanári magyarázat, vita, 

 kooperatív feldolgozás.  

3. Világháborúk és kommunizmus: Bosco Szent János tevékenysége, hatása a mai 

nevelésre, első és második világháború. Lélektani hatások, az emberiség csalódik 

önmagában. Szocializmus, kommunizmus.  

Javasolt tevékenységek: 

Képek, filmek, filmrészletek. Családi élmények, emlékek összegyűjtése interjú 

formájában. Frontális megbeszélések, csoportmunkák. 

4. A II. vatikáni zsinat: Szent XXIII. János pápa. Fiatalítási program, reformok. Közelebb 

a hívekhez. A zsinat határozatai, ezek hatása. A mai liturgia alapjai.  

Javasolt tevékenységek: 

 Néhány részlet vizsgálata a zsinati dokumentumokból. 

 Kiscsoportos megbeszélés. 

 Régi és új összevetése képek, filmrészletek alapján, vita, értékelés tanári 

moderációval.  

5. Korunk egyháza: Szent II. János Pál pápa. Benedek pápa, Ferenc pápa. Egyházunk mai 

helyzete, a helyzet értékelése. 

Javasolt tevékenységek: 

 Filmek, filmrészletek. 
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 Kiállítás, weboldal készítése a pápák életéről, tevékenységéről. 

 Megbeszélés, csoportmunka, projektmunka. 

6. TÉMAKÖR: AZ EGYHÁZI ÉV AKTUÁLIS ÜNNEPEIHEZ KAPCSOLÓDÓ 

FOGLALKOZÁSOK  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

Aktuális ünnepek foglalkozásai: ennek keretében az egyházi év kiemelkedő eseményei 

előtt vagy közben a tananyagtól függetlenül foglalkozunk az aktuális esemény történelmi 

hátterével, ötödiktől természetesen spirálisan építve az egyre nagyobb tudásra az egyre 

mélyebb rétegeket. Felkészülünk mindemellett lelkileg is, és a hangsúly ezen van, hiszen 

egyházi ünnepeinket felkészülési időszakok előzik meg. Ennek megfelelően adventben, 

karácsony előtt, nagyböjtben és természetesen húsvét előtt megtörténik a gyerekek lelki 

felkészítése is az ismeretanyag átismétlése, elmélyítése mellett. Átbeszéljük, feldolgozzuk 

az ünnepek krisztusi gyökereit, megélési formáikat, megjelenésiket a liturgiában. A 

gyónási alkalmakra is méltón készülünk, korosztályuknak megfelelően a bűnökkel is 

foglalkozunk.  

Javasolt tevékenységek: 

 lelkitükör írása, átbeszélése, 

 csoportos megbeszélések 

 a tanultak átismétlése 

 rajzok készítése 

 képek gyűjtése 

 alkotómunkák. 
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7. ÉVFOLYAM  

OKTATÁSI CÉL: 

Hitünk legfontosabb tanításainak megismertetése a kinyilatkoztatás, a Biblia és a 

Szenthagyomány alapján, ahogy Egyházunk tanítja. Építse be a tanuló ismeretvilágába a 

legfontosabb hitigazságokat. 

NEVELÉSI CÉL: 

Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni, megélni 

és másoknak továbbadni. 

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör Óraszám 

Kinyilatkoztatás és hit 10 

Hiszek egy Istenben, az Atyában 14 

Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában 16 

Hiszek a Szentlélekben 12 

A keresztény misztérium ünneplése 12 

A keresztény imádság 6 

Osztálymise 2 

1. TÉMAKÖR: KINYILATKOZTATÁS ÉS HIT 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A teremtés története, a Szentírás részei, isteni eredete. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör végén a tanuló értse meg Isten törekvését a teremtménye felé, lássa a 

teremtmény válaszát erre a hívásra. Döbbenjen rá a az őt körülvevő világ ajándék jellegére, 

Isten irgalmára, amivel nem mondott le az emberről, a kinyilatkoztatás sokféleségére és 

végül csúcspontjára: Krisztusra. Érzékelje a Szentírás eseményeit mint az istenismeret 

lépcsőfokait.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A tanuló a megismert igazságokat legyen képes beépíteni saját lelki életébe, hitébe. Az 

emberiségnek tett kinyilatkoztatásban saját meghívottságára is találjon rá, akarja 

viszonozni Isten szeretetét. Törekedjen saját istenismeretre, ami nem csak a közösség 

tudásán, hanem saját kapcsolatán keresztül is formálódik. Krisztusban pedig ismerje fel a 

kinyilatkoztatás csúcsát. Értékelje át a hitét, amit Isten hívó szava megelőzött.  

FOGALMAK: 

Kinyilatkoztatás, Isten igéje, próféta, teofánia, az egyházi Tanítóhivatal. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A kinyilatkoztatás fogalma: A kinyilatkoztatásban Isten felfedi magát az ember előtt. Az 

ember válasza erre a hit. Nem az ember a kezdeményező. Az isteni kinyilatkoztatás minden 

más vallástól megkülönbözteti a zsidók hitét és a kereszténységet.  

Javasolt tevékenységek: 

 Játékok, szentírási részletek feldolgozása tanári irányítással és csoportmunkában.  

2. A kinyilatkoztatás formái: a teremtés, Isten szava, teofánia, majd a prófétákon keresztül 

nyilvánítja ki önmagát, a történelmi eseményekben.  

Javasolt tevékenységek: 

 A teremtés könyvének tanulmányozása, csoportmunkák, megbeszélések. 

 A Szentírásból egy epifánia dramatizált feldolgozása. 

 Egy-két próféta tevékenységének bemutatása, tanári magyarázat, kiselőadás. 

3. Jézus Krisztus az isteni kinyilatkoztatás csúcsa: az Atya tökéletes kinyilatkoztatása a Fiú. 

Isten a bűnbeesés után üdvösséget ígért az embernek. Jézus az ígéret beteljesítője. A 

kinyilatkoztatás őrzője és magyarázója a Tanítóhivatal. 

Javasolt tevékenységek: 

 Tanári magyarázat, fülbesúgós játék a tévedések forrásának megértésére, 

gondolattérkép.  

2. TÉMAKÖR: HISZEK EGY ISTENBEN, AZ ATYÁBAN 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A szentháromság személyei, hitvallás. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör végére a tanuló legyen tisztában a hitvallásnak az Atyára vonatkozó 

alapismereteivel. A Teremtő Isten általunk megismerhető tulajdonságaival, a 
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kinyilatkoztatásból megismert szándékaival. Isten a világ létbe hívója és létének 

fenntartója. Kövesse végig a tanultak során az emberiség istenképének alakulását.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A diák kapjon egy képet az Atyáról, aki teremtette a világot, aki szereti az embert, aki 

kezdeményezi a kapcsolatot velünk. Az érdeklődése nyúljon túl a tananyagon, keresse saját 

istenkapcsolatát, törekedjen Isten még teljesebb megismerésére, a Vele való mindennapos 

találkozásra.  Keresse és találja is meg saját létének értelmét.  

FOGALMAK: 

A szentháromság modellje. Teremtő, mindenható Isten. Creatio ex nihillo,  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A teremtésben megismert Isten: Isten, a Teremtő. Mindent, ami létezik Isten teremtett. 

Szeretetből és a puszta szavával. Creatio ex nihillo. A teremtés a Szentháromság műve. 

Rendezett és jó világot teremtett, amit fenntart és kormányoz.  

Javasolt tevékenységek: 

 A Szentírás tanulmányozása tanári segítséggel, irányított kérdésekkel. Fogalmazás 

írása, csoportmunka.  

2. Isten mindenható: Bármit megtehet. Isten látszólagos tehetetlenségének misztériuma.  

Javasolt tevékenységek: 

 A hitvallás ide vonatkozó részeinek tanulmányozása, megbeszélés, vita, 

csoportmunkák.  

3. Isten megismerése a teremtményeiben: az ember: Isten képmása, test és lélek egysége, 

férfinak és nőnek teremtette. A bűnbeesés.  

Javasolt tevékenységek: 

 Szentírás olvasása, megbeszélés, kooperatív technikák, videók és újságcikkek, 

viták.  

4. Isten megismerése a teremtményeiben: az angyalok. létezésük, Krisztus és az angyalok, 

az angyalok az Egyház életében.  

Javasolt tevékenységek: 

 véleményformálás, szóbeli szövegalkotás, tanári magyarázat.  
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3. TÉMAKÖR: HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 

HELYI ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Krisztus nyilvános működésének az egyházi ünnepeken keresztül megismerhető része. A 

hitvallás. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör végére a tanuló érezze közel magához Krisztus alakját. Legyen tisztában 

egyházunk idevonatkozó tanításával, Krisztus általunk felfogható szerepével a 

Szentháromság életében. Ismerje meg Krisztus születésének misztériumát, rejtett életének 

megismerhető, kikövetkeztethető elemeit, nyilvános működését, a megváltás misztériumát.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A tanuló jusson közelebb értelmével keresztény életünk középpontjához, Krisztushoz, 

hogy majd lelkileg is képessé váljon erre. Tudatosan vallhassa meg hitét a szentmiséken a 

hitvallásban, az abban elhangzó hitigazságokat tudja beépíteni személyes 

istenkapcsolatába. Mutasson túl az érdeklődése a tananyagon, szellemi jóllakottság helyett 

az érdeklődés egész életre való felkeltése a feladat.  

FOGALMAK: 

Egyszülött Fiú, Krisztus, megtestesülés, egylényegűség, szeplőtelen fogantatás, megváltás, 

üdvösség, feltámadás.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától: A hitvallás Jézus életét is végigkíséri. 

A szeplőtelen fogantatás dogmája, jelentése. A Szűzanya szerepe az üdvtörténetben. A 

Karácsony misztériuma, a testté lett Ige. 

Javasolt tevékenységek: 

 A hitvallás értelmezése, a bibliai részek értelmezése tanári segítséggel 

 játékos feldolgozás, megbeszélések. 

2. Krisztus az üdvösség középpontjában: Ő a megígért Megváltó. Jézus szerepe a 

Szentháromság életében, Jézus a teremtésben. A bűnbeesés utáni ígéret. 

Javasolt tevékenységek: 

 A teremtésről tanultak felelevenítése, dramatikus feldolgozás 

 csoportmunka, érvek, véleményalkotás. 

3. Jézus gyermekkora: 12 éves Jézus a templomban, Jézus rejtett élete.  
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Javasolt tevékenységek: 

 apokrif iratok történetei 

 a Szentírás ide vonatkozó részeinek megismerése 

 forrásfeldolgozás csoportokban, tanári irányítással. 

4. Jézus elkezdi nyilvános működését: Jézus megkeresztelkedik, Jézus a pusztában, Jézus 

megkísértése. Az apostolok kiválasztása.  

Javasolt tevékenységek: 

 Dramatizált feldolgozás, megbeszélések, kooperatív technikák, tanári kérdések, 

képek készítése. 

5. Jézus nyilvános működése: tanítás, példabeszédek, találkozások, csodák. Krisztus 

tanítványainak körében.  

Javasolt tevékenységek: 

 szentírási részek feldolgozása, értelmezése tanári irányítással, csoportmunkával, 

játékos feldolgozás, dramatizálás, szerepjátékok, szituációs játékok. 

6. Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették: Krisztus 

megváltó szenvedése, a megváltás misztériuma, a passió. 

Javasolt tevékenységek: 

 keresztút írása 

 keresztútjárás 

 tanári kérdések, megbeszélés, 

 csoportmunka 

 filmek, képek. 

7. Harmadnapra feltámadott, felment a mennybe, onnan jön el ítélni: A feltámadás mint 

hitünk és reményünk sarokköve. A húsvéti események, legnagyobb ünnepünk. Krisztus 

mennybemenetele. A feltámadott és megdicsőült Krisztus az Atyánál. 

Javasolt tevékenységek: 

 kreatív megjelenítések az üres sírról, rajzok, gyurma, filmforgatás. 

 Dramatikus feldolgozás, megbeszélés. 

 Szentségimádás. 

4. TÉMAKÖR: HISZEK A SZENTLÉLEKBEN 

HELYI ÓRASZÁM:12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A Szentháromság három személye, a pünkösdi események. A hitvallás. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör végén a tanuló ismerje meg, és építse be a hitébe, amit a Szentlélekről tudunk. 

Lássa Őt a Szentháromság részeként, vágyakozzon és reagáljon az Ő jelenlétére saját 

személyes életében. Legyen tisztában a másik két isteni személlyel való egyenlőségével és 

különbözőségével. Ismerje meg a Lélek szimbólumait, jelzőit, ami a kulturális 

alkotásokban segít tájékozódni. Legyen tisztában a Lélek éltető erejével, az Egyház 

elindulásában, működésében és fennmaradásában betöltött szerepével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A Vigasztaló váljon szerves részévé a tanuló hitéletének, forduljon Hozzá imádságaiban, 

legyen nyitott arra, hogy élete történéseiben megtalálja Őt. Legyen társa életében, társas 

kapcsolataiban.  

FOGALMAK: 

A Lélek neve, jelzői, jelképei: szél, a Vigasztaló, az Igazság Lelke, olaj, tűz, galamb mint 

a Lélek jelképei. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A Lélek a teremtésben és a történelemben: A Lélek működése az ígéret idején. Krisztus 

születése kettéosztja a történelmet, az ígéret idejében a Szentlélek ajándékaként születik 

Ábrahámnak Izsák. Közreműködött a próféták meghívásaiban, a Törvény megértésében, a 

messiásvárásban.  

Javasolt tevékenységek: 

 tanári magyarázat, csoportmunka, bibliai részek feldolgozása, megbeszélés, 

forrásértelmezés. 

 2. A Lélek neve, jelképei, jelzői: A Szentlélek neve, megjelenése Jézus 

megkeresztelkedésekor, jelképei a Bibliában és a mai liturgiában. 

Javasolt tevékenységek: 

 Képek gyűjtése, templomlátogatás, rajzok készítése, csoportmunka. 

 

3. Krisztus Lelke az idők beteljesedésekor: Keresztelő Szent János mint előfutár, méhében 

eltöltötte a Szentlélek, a Lélek szerepe a megtestesülésben, Mária életében.  

Javasolt tevékenységek: 

 Filmek, filmrészletek megtekintése 

 bibliai szövegek értelmezése 

 közös imádság, 

 csend mint a Lélek kommunikációs csatornája. 

 

4. Krisztus és a Lélek: Jézus odaadja a Szentlelket, elküldi a Vigasztalót.  

Javasolt tevékenységek: 

 A Biblia szövegeinek értelmezése 

 rajzok, montázsok készítése 
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 szövegértelmezés 

 szituációs játékok. 

 

5. A Lélek és az Egyház: A Szentlélek szerepe az Egyház születésében, A Lélek Isten 

ajándéka. Krisztus a fej, aki elárasztja a testet a Szentlélekkel. A Lélek működése 

életünkben.  

Javasolt tevékenységek: 

 Közös imádság, megbeszélés, csoportmunka, projektmunka a test értelmezéséhez. 

5. TÉMAKÖR: A KERESZTÉNY MISZTÉRIUM ÜNNEPLÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK  

A liturgia alapjai. A egyházi év részei, az ünnepkörök. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör magában foglalja a szentségeket, így a tanuló lásson rá ezek evangéliumi 

gyökerére, jelentőségére a keresztények hitéletében. Ismerje meg a szentségeket 

részletesen, legyen tisztában a liturgikus cselekedetek eredetével és jelentésével. Kösse 

Krisztushoz a szentségeket mint a kegyelem látható jeleit.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A tanuló a szentségek alaposabb ismerete kapcsán értékelje a szentségeket az Isten felé 

vezető út útravalóiként, saját keresztségét élje meg örömmel, és készüljön szívesen és 

bátran a bérmálás szentségének felvételére. Gondolkodjon el saját meghívottságán, 

felelősen válasszon élethivatást. Az Eucharisztiáról méltón gondolkodjon, érezze a 

kegyelem állapotát komfortosnak, keresse a gyógyulás szentségeit, felelősen nevelje 

lelkiismeretét az örök értékekhez való ragaszkodásra.  

FOGALMAK: 

Misztérium, liturgia, beavatás szentségei, gyógyulás szentségei, a küldetés szentségei.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Bevezetés: A liturgia lényege, forrása, szentségi üdvrend. A liturgia a Szentháromság 

műve: az Atya mint forrás és végső cél, Krisztus a liturgiában, a Szentlélek és az Egyház a 

liturgiában. 

Javasolt tevékenységek: 

 Tapasztalatok megbeszélése, tanári magyarázat, 

 megismerkedés A katolikus egyház katekizmusával. Megbeszélés. 
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5.2. A beavatás szentségei: a keresztség szentsége, alapvető tudnivalók: kit, ki, hogyan 

keresztelhet, a bérmálás szentsége, az Eucharisztia szentsége. A szentségek hatásai. 

Liturgikus tudnivalók. 

Javasolt tevékenységek: 

bibliai szövegek feldolgozása, szituációs játékok, megbeszélés, csoportmunka. 

3. A gyógyulás szentségei: a gyónás és a betegek kenete. Evangéliumi 

gyökerek.Megjelenés a liturgiában.   

Javasolt tevékenységek: 

 Lelkitükör olvasása, feldolgozása, az értékrend alapjainak megbeszélése. 

Kiscsoportos megosztás, megbeszélések. 

 

4. A küldetés szentségei: A házasság és az egyházi rend szentsége: választási lehetőségek, 

küldetés keresése, meghívottság és válasz. Ószövetségi papság, újszövetségi papság. 

Egyetemes papság.  

Javasolt tevékenységek: 

 interjú készítése, egyházi személy meghívása, beszélgetés, kérdések 

megfogalmazása. Dramatikus feldolgozás, megbeszélések.  

6. TÉMAKÖR: A KERESZTÉNY IMÁDSÁG 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK  

Miatyánk. Az ima fajtái.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör az imádsággal foglalkozik, a témakör feldolgozása után a tanuló legyen 

tisztában az imádság fogalmával, közösségteremtő erejével, ószövetségi formáival, a 

zsoltárok eredetével, mai használatukkal. A Jézus által tanított imádságnak lásson a 

mélyére a szavak egymásutániságán túl is.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A tanuló az imádságban saját istenkapcsolatra törekedjen, a Jézus által közvetített 

gyermeklelkűségből építse bele imaéletébe a bizalmat, a bátorságot és az őszinteséget az 

Istenhez fordulásába. A mechanikusan ismételt memoriter helyét foglalják el a közösen 

mondott imádságok mellett a szabadon áramló őszinte szavak. Találjon rá a közösen 

mondott imák erejére, közösségformáló hatására. 

FOGALMAK: 

Imaélet, szemlélődés, az ismertnek hitt szavak új, mélyebb értelme.  
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Ima az Ószövetségben: az Istenhez fordulás korábbi formái, Dávid király, zsoltárok, a 

gyülekezet imádsága.  

Javasolt tevékenységek: 

 zsoltárok olvasása, feldolgozása 

 szerzetesi zsolozsma megtekintése videón. 

 

2. Az Úr imádsága: Jézus imádkozni tanít, nemcsak szavaival, hanem egész életével. A 

Miatyánk szavainak mélye: “mi”, mennyek országa, Isten akarata, mindennapi kenyér. 

Javasolt tevékenységek: 

 szövegértelmezés, megbeszélés 

 közös imádság. 

 

3. Az Úr imádsága: a vétkek bocsánata, a kísértés, a gonosz.  

Javasolt tevékenységek: 

 Szövegértelmezés 

 csoportmunka, megbeszélés 

 közös imádság, kiscsoportos megosztás.  
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8. ÉVFOLYAM  

OKTATÁSI CÉL: 

Ismerje meg a tanuló az alapvető keresztény erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet törvényeit. 

Tanulja meg, hogy Krisztus követése keresztény élethivatásunk. 

NEVELÉSI CÉL: 

Élete legyen személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. - Legyen meggyőződése, hogy 

minden igazi örömnek és boldogságnak alapja Isten törvényeinek megtartása, az Isten által 

számára kijelölt élethivatás elfogadása. Tudatosan vállalja a keresztény élet áldozatait, 

hogy élete végéig Krisztus követője maradjon az Egyház közösségében. Készüljön fel a 

keresztény családi életre és a társadalom életében való részvételre.  

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör Óraszám 

Az emberi személy méltósága 10 

Az emberi közösség 10 

A Törvény és a kegyelem 10 

Szeresd Istent 18 

Szeresd embertársadat 22 

Osztálymise 2 

1. TÉMAKÖR: AZ EMBERI SZEMÉLY MÉLTÓSÁGA 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A teremtés története, Isten szeretete, Krisztus üdvösségszerző szerepe. Jó és rossz, a 

lelkiismeret fogalma. Isteni erények.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör végére a tanuló tegyen szert önismeretre, legyen tisztában az ember 

méltóságával, ennek eredetével. Legyen érett, erkölcsi hozzáállása saját és mások 

cselekedeteihez az irgalom fényében és ítélkezés nélkül. Ismerje meg az isteni erényeket, 

a hit, a remény és a szeretet jelentőségét keresztény életünkben. Tanulja meg és építse 

hitéletébe a bűn fogalmát, fajtáit, veszélyeit.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A diák az ismeretek birtokában, a megbeszélések és önismereti játékok, feladatok 

felhasználásával értékelje át saját gyónásait, tanulja meg saját cselekedeteit ezek fényében 

látni. Növekedjen istenismerete, kerüljön közelebb a megváltáshoz, Krisztushoz. Nevelje 

saját lelkiismeretét, törekedjen elkerülni a bűnt, érzékelje a gyónás gyógyítás jellegét. 

Induljon el azon az úton, amin megtanulja saját magát is megszeretni és elfogadni annak 

okán, hogy képes Isten szemével látni önmagát, olyan emberként, akit Isten szeretetből 

létbe hívott, akit megálmodott, akinek az életét figyelemmel kíséri, bűneit megbocsátja, 

akiért saját Fiát küldte el. Akkor lesz képes másokat szeretni, ha önmagát is képes, ebben 

a korban pedig ez éppen a legnehezebb. Ez a témakör alkalmas arra, hogy ebben segítségére 

legyen a tanulónak.    

FOGALMAK: 

A személy méltósága, boldogság, erkölcsiség, szenvedély, lelkiismeret, erények és bűn. Az 

ember hivatása: élet a Lélekben.  

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek: 

1. Az emberi személy méltósága: Az ember Isten képmása. A boldogságok, a nyolc 

boldogság. Az ember szabadsága.  

Javasolt tevékenységek 

 Önismereti játékok, tesztek. 

 A teremtés történetében az istenképiség vizsgálata, szövegértelmezés, megbeszélés 

 csoportmunka. 

 

2. Az emberi cselekedetek erkölcsi értéke: lelkiismeret, a lelkiismeret nevelése, a 

szenvedély, az ítélet, erények, isteni erények, a bűn, a bűn fajtái. 

Javasolt tevékenységek: 

 Szerepjátékok 

 csoportmunka 

 kooperatív technikák 

 beszélgetések. 

 Közös imádság 

 értékelés, érvek felsorakoztatása. 

Tevékeny szeretet gyakorlása, tízpercezés (beszélgessen tíz percet egy olyan 

osztálytársával, akit nem kedvel). 

2. TÉMAKÖR: AZ EMBERI KÖZÖSSÉG 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Egyén és közösség fogalma. Az Egyház fogalma, szerepe.   
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör végére a tanuló az önismeret után legyen képes a másik ember felé indulni 

lelkileg, értse meg az emberi hivatás közösségi jellegét. Értse meg a felelősség, a tekintély 

fogalmát, a társadalmi igazság szükségességét. Isten tervéhez kerüljön közelebb az 

emberek közötti egyenlőség és különbözőség megértésével, a szolidaritás fogalmával.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A tanuló az ismeretek beépülésével forduljon embertársaihoz. Önmaga megismerése után 

a másik megértésének szándéka vezesse, tudjon átértékelni hallott és beépült előítéleteket, 

értse meg a másik ember méltóságát is, és tekintse egyenértékűnek a sajátjával, Mindezek 

az ismeretek érjenek el a szellemtől a lélekig, gazdagítsák a hitéletét, indítsák őt a tevékeny 

szeretet cselekedeteire. Mindezt pedig már egy közösség tagjaként a közösségért tehesse.  

FOGALMAK: 

A személy és társadalom relációja. Részvétel a társadalom életében, felelősség, társadalmi 

igazságosság, egyenlőség és különbözőség, szolidaritás.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Személy és társadalom: Az emberi hivatás közösségi jellege, megtérés és társadalom, 

tekintély, felelősség és részvétel a társadalomban.  

Javasolt tevékenységek: 

 közösségépítő játékok, 

 bizalomjátékok, 

 megbeszélés, 

 videók feldolgozása csoportmunkában. 

 Vita, tanári magyarázat. 

 

2. Társadalmi igazságosság: A személy tiszteletben tartása, egyenlőség és különbözőség, 

emberi szolidaritás.  

Javasolt tevékenységek: 

 a tevékeny szeretet cselekedetei 

 csoportmunka 

 kooperatív technikák 

 megbeszélések.  

3. TÉMAKÖR: A TÖRVÉNY ÉS A KEGYELEM 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Mózes és a Tízparancsolat, az ószövetségi törvény.  
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör végén a tanuló a törvény ismerete mellett Isten kegyelmét is értse meg. Ismerje 

meg az ember életét irányító természetes törvényeket, amelyeknek ösztönösen 

engedelmeskedünk. Lássa meg az ószövetségi törvényben az evangéliumok előkészítését, 

Isten szeretetét.  Ismerkedjen meg az újszövetségi, evangéliumi törvényekkel, a kegyelem 

és az érdem fogalmával.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A tanuló mindezek ismeretében olyan korlátokként tudja értékelni az Istentől kapott 

törvényeket, mint amelyek védelmezik, és az Úrhoz vezetik az embert, nem pedig 

akadályozzák.  

FOGALMAK: 

Természetes erkölcsi törvény, ószövetségi törvény, újszövetségi törvény, kegyelem és 

megigazulás, az érdem, az egyház parancsai. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A Törvény:  A természetes erkölcsi törvény, különbségtevés jó és rossz között. Az 

ószövetségi törvény, a Tízparancsolat mint az evangélium előkészítése.  Az újszövetségi 

törvény, az evangéliumok beteljesítik, tökéletessé teszik a törvényt.  

Javasolt tevékenységek: 

 Bibliai szövegek értelmezése 

 a tanultak felelevenítése, megbeszélés, tanári magyarázat.  

2. Kegyelem és megigazulás: A Szentlélek lemossa bűneinket, megtérés, Isten 

igazságosságának elfogadása, a kegyelem, megigazulás: együttműködés Isten kegyelme és 

az ember szabadsága között. Az érdem.   

Javasolt tevékenységek: 

 a tevékeny szeretet cselekedetei 

 csoportmunka 

 kooperatív technikák 

 megbeszélések.  

4. TÉMAKÖR: SZERESD ISTENT 

HELYI ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Mózes és a Tízparancsolat, az ószövetségi törvény. Az újszövetségi, evangéliumi törvény. 

A Tízparancsolat keletkezésének körülményei.  
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör végére a tanuló ismerje meg a Tízparancsolat első három törvényét részletesen. 

Ismerje meg velük kapcsolatban az Egyház részletes tanítását, napjaink kihívásait ezzel 

kapcsolatban. Értse a logikáját a Tízparancsolat felosztásának: az első három parancsolat 

Isten felé fordulását, a többiben lássa meg a másik emberre fókuszálás lehetőségét és 

kötelezettségét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Ezen parancsolatok részletes megismerésével erősítsük a tanulóban az istenkapcsolat iránti 

vágyat, tanulja meg általuk elkerülni a csapdákat, amiket korunk állít a parancsok betartása, 

különösen pedig a betartás szándékának kialakulása elé. Értékelje át életét a megismert és 

együtt felfedezett igazságok fényében, legyen képes megszabadulni olyan rossz 

beidegződésektől, amelyek káros voltával eddig talán nem volt tisztában.   

FOGALMAK: 

Babona, bálványimádás, vallástalanság, ateizmus, agnoszticizmus, az Úr napja, a 

keresztény név. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az első parancsolat: A hit, a remény és a szeretet. Az imádat, imádság, áldozat. Babona, 

bálványimádás, jövendölés és mágia mint zsákutcák. A faragott képmás. Korunk “istenei”, 

amivel a transzcendenciára nyitott ember betölti az űrt, amit vallástalansága okoz.  

Javasolt tevékenységek: 

 műsorrészletek 

 rajzolás 

 csoportmunkák 

 megbeszélések 

 szövegértelmezések 

 tanári magyarázatok.  

2. A második parancsolat: Az Úr neve. Az ószövetségi hozzáállás. A szó és a név szerepe, 

ereje keresztény életünkben. Isten teremtő szava. A keresztény név, keresztnév. Zsoltár:”... 

neveden szólítottalak, “ Az Úr nevének hamis használata, eskü.  

Javasolt tevékenységek: 

 A szavak ereje: játékok, megbeszélések. 

 Tanári magyarázat 

 képek gyűjtése, szituációs játékok, játékok nevekkel. 

3. A harmadik parancsolat: a szombat napja, a vasárnap a szombat beteljesítése, szünet a 

munkában, megszentelt nap, Eucharisztia. 
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Javasolt tevékenységek: 

 Szövegértelmezés 

 film, filmrészlet a zsidó szombatról 

 csoportmunka, kiscsoportos megosztás, beszélgetés. 

5. TÉMAKÖR: SZERESD FELEBARÁTODAT 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Mózes és a Tízparancsolat, az ószövetségi törvény. Az újszövetségi, evangéliumi törvény. 

A Tízparancsolat keletkezésének körülményei. Az ember közösségi szerepe. Az Egyház 

fogalma. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A tanuló a témakör végén az emberi együttélés szabályainak ismeretében értékelje az őt 

körülvevő kisebb és nagyobb közösségek helyzetét, szabályait, saját szerepét. Ismerje meg, 

értse meg a parancsolatok előírásait saját korának keretei között. A közösségek és 

személyek cselekedeteit legyen képes a törvények ismeretében megítélni.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A tanuló a parancsok értelmezésével tudjon különbséget tenni a világ által kínált 

lehetőségek között a hit szempontjainak alapján. Tudjon nemet mondani társadalmilag 

elfogadott és értékelt erkölcstelenségekre is, akarjon önmagán alakítani az igazság 

ismeretében. A saját életének eseményei között is igazodjon el, később is keresse ezekkel 

kapcsolatban Isten előírásait, Egyháza útmutatását. Mindenekelőtt azonban mindezekben 

érezze meg Isten szeretetét.  

FOGALMAK: 

Az élet tisztelete: terhességmegszakítás, jogos önvédelem, eutanázia, öngyilkosság, az 

egészség tiszteletben tartása, háború, hit és tudomány, tisztaság, homoszexualitás, hűség, 

válás, rendetlen vágyak, pornográfia.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A negyedi parancs: A család természete, a szülők tisztelete. A családtagok kötelességei, 

politika és egyház. 

Javasolt tevékenységek: 

 Csoportmunka 

 kiscsoportos megosztás 

 tanári magyarázat, szövegértelmezés 

 filmek. 
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2. Az ötödik parancs: Az élet tisztelete. Önvédelem, terhességmegszakítás, öngyilkosság, 

eutanázia, öngyilkosság. béke és háború. 

Javasolt tevékenységek: 

 megbeszélés, vita, érvek felsorakoztatása, tanári moderáció 

 kiscsoportos megosztások 

 vendégelőadó.  

3. A hatodik parancs: Férfinak és nőnek teremtette, a férfi és nő méltósága, tisztaság, 

homoszexualitás, hűség, gyermekáldás. 

Javasolt tevékenységek: 

 felvilágosító beszélgetések, tanári magyarázat, vendégelőadó, megosztások, 

csoportmunka. Drámajátékok, szerepjátékok. 

4. A hetedik parancs: magántulajdon, javak, tulajdon tisztelete. A lopás. A szegénység és 

társadalom. 

Javasolt tevékenységek: 

 érzékenyítés 

 dramatikus feldolgozás 

 filmek, filmrészletek.  

5. A nyolcadik parancsolat: igazság, tanúság, az igazság elleni bűnök.  

Javasolt tevékenységek: 

 megbeszélés 

 csoportmunka 

 szerepjátékok 

 videókészítés 

 véleményformálás 

 szóbeli szövegalkotás.  

5. A kilencedik és tizedik parancs: házasságtörés, a szív tisztasága, tisztasági mozgalmak, 

rendetlen vágyak, pornográfia.  

Javasolt tevékenységek: 

 Megbeszélés 

 közös imádság 

 csoportmunka 

 szerepjátékok 

 megosztások 
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ÉNEK-ZENE 

5.-8. ÉVFOLYAM 

Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése 

szempontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul 

a tanuló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg 

egyaránt kötődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, 

ennek hatása életre szóló, túlmutat az iskola falain.Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan 

készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt, melyek hatással vannak egyéb, nem 

zenei képességekre is (transzferhatás).Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók 

zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése. Fontos cél továbbá, hogy a megalapozott zenei 

képességek továbbfejlődjenek. Középpontban továbbra is a zenei aktivitás, ezen belül az 

éneklés áll. A tematikai egységek és a tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik egymást. 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek/Népdalok, műdalok, egyházi énekek  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  

5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön 

belül találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az 

aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 

továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 

élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához 

is pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek 

feldolgozása azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az 

anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek 

enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges 

éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező 

improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek 

elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a 

tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben 

létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így 

megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő 

használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 

irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra 
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is, hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei 

szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 

figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos 

nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva 

az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való 

ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód 

kifejlődéséhez. 

Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek 

üzenetét és megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori 

sajátosságokhoz igazodó gazdag motivációs tárháza. 

Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle 

tevékenységeken keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, 

tánctanulás, a zenei anyaghoz kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán 

kívüli gyűjtőmunka. A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs 

kulturális és zenei környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez 

kapcsolódó nagy mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük a művészi értékeket. 

Az élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de 

legmagasabb fokát a iskolai minőségi kóruséneklésben érheti el. 

Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és 

társadalmi identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi 

szükségletet éljék meg. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei 

rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 

AZ ÉNEK-ZENE TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN RÖGZÍTETT 

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 
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5–6. ÉVFOLYAM 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú 

zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert 

használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség 

egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus 

együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső 

késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok 

elvezetnek a remekművek befogadásához. A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus 

zenekar hangszereivel, valamint magyar népi hangszerekkel is. A zenei készségfejlesztés 

célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és ütemfajták megismerése 

és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek fejlesztésében és gyakorlásában 

egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei elemek és eszközök önálló 

alkalmazása. A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök 

mélyrehatóbb elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való 

értelmezése.  Az értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli 

kifejezése is, melyek az érzelmi nevelést segítik. A témakörök és a fejlesztési feladatok 

átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző témakörben is megjelenik, 

ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 72 óra (heti 2 óra) 

A 6. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 36 óra. (heti 1 óra) 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

Készség tantárgy révén, az ének-zene tantárgy esetében, felső tagozaton is nagyobb 

hangsúlyt kap az ismeretszerzéssel szemben az örömteli, énekes zenélés, ezért az 

értékelésnél fontos a diagnosztikus módszer, legfőképp ötödik-hatodik osztályban. Fontos, 

hogy a tanulók változatos módon (csoportosan, egyénileg csoport előtt), személyiségüknek, 

képességüknek megfelelően adhassanak számot az elsajátított tudásról, képességeik 

fejlődéséről. A többnyire formatív értékelés ezt segíti. A diákokat segíteni kell a helyes 

önértékelés kialakításában, a reflektív értékelésben. A tantárgy sajátossága miatt, 

különösen fontos, hogy a tanulót önmagához képest értékeljük, szem előtt tartva azt a 

folyamatot, hogy kezdeti tudásához, képességeihez viszonyítva, milyen/mekkora mértékű 

fejlődést ért el a zenei jelrendszerek megismerésében, alkalmazásában, illetve ez által, 

milyen előrehaladás történt zenei befogadó képességük fejlődésében. A zenetörténeti 

ismeretek esetében többnyire írásbeli teszt formájában történik az értékelés, számonkérés. 

Felső tagozaton a tanulók előremenetelét, teljesítményét félévkor és év végén is 

érdemjeggyel értékeljük. 
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5. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 72ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve óraszám 

1. Zeneművek/Énekes anyag 36 

2. Zeneművek/Zenehallgatás 10 

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 8 

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 8 

5. Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 10 

Összes óraszám: 72 

1. TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ÉNEKES ANYAG 

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények ismerete. Az éneklési 

és generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje, és az átélt zenei élmények 

mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével és bővítésével az 

életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével. Kifejező és stílusos éneklésre való 

törekvés kialakítása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás 

utáni megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 

gyakorlásával és szolmizációs éneklésével 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és 

feldolgozott formában is 

 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó 

osztálytárs, vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni 

megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből  

 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap 

által megszólaltatott hangszerkísérettel 
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 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 

hangszerkísérettel 

 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  

 Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni 

 Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül  

 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 

 A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 

 A megélt élmények feldolgozásának segítése  

 50-55 dal, zenei szemelvény megismerése, éneklése, ebből 25-30 kotta nélküli, 

fejből éneklése 

 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

FOGALMAK:  

Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; sorszerkezet; tempo 

giusto, parlando, rubato, sorok szótagszáma; pentaton;  

versmegzenésítés; mezzoforte. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 

 Népszokások eljátszása 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 

 Részvétel az iskolai kórus munkájában 

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 

javasolt tevékenységek: 

 régi és új stílusú népdal: a megtanult dalok jellemzőinek megfigyelésével, 

csoportosításával kategória alkotás, dalok csoportosítása  

 kvintváltás, ereszkedő és kupolás dallamvonal, sorszerkezet, sorok szótagszáma, 

pentaton: megfigyeltetése az éneklés során. Modellezés testmozgással, kézrajzzal, 

rajzzal. 

 tempo giusto, parlando, rubato: megtanult és hallott dalok alapján a tempójelzések 

közötti különbségek megfigyelése, megfogalmazása, alkalmazása daléneklés, 

improvizálás során. 

 versmegzenésítés: ünnepekhez, életképekhez, vokális zenei szemelvények 

kapcsolható versek megénekelve 

 mezzoforte: az alsó tagozatban megtanult és elsajátított dinamikák (piano-

forte/halk-hangos) még finomabb árnyalásának reprodukálásával 

AJÁNLOTT ZENEMŰVEK / JAVASOLT ÉNEKES ANYAG: 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből: 
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A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is 

van; Az ürögi faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, 

de magos a teteje; Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Által mennék; Érik a szőlő; A 

búbánat keserűség; Esik az eső, ázik a heveder; Hej, Dunáról fúj a szél; Kelj fel juhász; 

Hidló végén; Hol jártál az éjjel;; Jaj, de beteg vagyok;; Kicsi vagyok, nagy az eszem; 

Megyen már a hajnalcsillag lefelé; Este van már; Este van, este; Megismerni a kanászt; 

Összegyűltek, összegyűltek; Régi táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak nedves 

partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, Béres legény; Szélről legeljetek; Töltsd 

teli; Fekete föld termi; Ha felmegyek; Tisza partján; Megrakják a tüzet; Volt nekem egy; 

Fiumei kikötőben; Hej, igazítsad; 

Műzenei szemelvények, más népek dalai, versmegzenésítés: 

M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van 

Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis család; Szőnyi Erzsébet: Postaváró 

(amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter 

(francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.), Erdő mélyén piros; Édes rózsám (ungaresca); 

Szeikilosz sírverse; Messiről száll dalunk (héber dallam); Himnusz 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra:  

Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; A szeleknek; Föl, föl vitézek; 

Haj, ki, kisze, haj; Kossuth Lajos azt írta; Gábor Áron; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; 

Regős ének, Talalaj, talalaj, Tök Lőrinc 

Egyházi énekek: 

 Az alsó tagozaton megtanult egyházi énekek ismétlése, szinten tartása.  

 Az iskolamisékre, a kántor által kijelölt, éppen aktuális énekek. 

 Népénekek: Hol Szent Péter; Szent Imre herceg /András apostolt; Örvendezzünk 

mindnyájan; 

 Csillagoknak teremtője; Ave Maria Istennek anyja; Oltalmad alá futunk; Jézus, 

világ megváltója; Dicsérd lelkem dallal; Krisztus virágunk; Már kél a fénynek; 

Immár a nap; 

 Vedres Cs.: Szent András Ének 

 Taizei énekek: Várj és ne félj; Irgamas Istenünk; Az Úr hallja; Ahol szeretet;  

 Jézus a jóság; Jézus életem, erőm; 

 Gitáros énekek (az épp legújabb, időszerű kortárs énekek) 

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁSI ANYAG 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felismerik. Ezeket a zenei 

folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

TANULÁSI EREDMÉNYE: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva a tanulók érdeklődését 

erősítve törekvés a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére. Hangverseny-látogatásra 

nevelés. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETE: 

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 

segítségével  

 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai 

között a hallgatott zenékben 

 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és 

műzenei stílusokhoz/műfajokhoz 

 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő 

élethelyzetek és saját élete között.  

 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 

 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár 

hangszeres részletek tekintetében 

 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, 

doromb, furulya, tárogató, síp) ismerete 

 

FOGALMAK:  

Népi és klasszikus hangszercsaládok népi hangszerek; zenei téma; komolyzene, könnyű 

zene; a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus); zenei korstílusok 

és időbeli elhelyezésük (őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, 

20. század), az őskor énekes és hangszeres zenéje; az ókori görög és zsidó zene; zsoltár; 

antifonális énekmód; responzorális énekmód; 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

javasolt tevékenységek: 

 népi és klasszikus hangszercsaládok népi hangszerek:autentikus hangszeres 

népzene és igényes előadású komolyzene hallgatása, nézése által a tárgyalt 

hangszer/hangszerek megfigyeltetése. Táncház és koncertlátogatás vagy „házi 

koncert” során ezek kipróbálása, működésük megismerése. 

 a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus): magas-mély 

viszonyának megfigyeltetése, reprodukálása beszédhanggal, énekléssel. 
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Zenehalhatás során e viszony felismerése, a szólamok szakkifejezéssel való 

megnevezése. Kóruskoncert látogatás, a templomi Scholánk liturgikus szolgálatán 

való részvétel. 

 zenei téma; komolyzene, könnyű zene: e különböző műfajokban komponált 

zeneművek hallgatása során jellemzőik megfigyelése. Adott esetben 

koncertlátogatás, poszter készítése. 

 zenei korstílusok és időbeli elhelyezésük, évszámaik (őskor, ókor, középkor, 

reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, 20. század): a különféle korszakok 

tánczenéjén keresztül; zenehallgatás, tánc, táncrészletek megtekintése filmekből. 

 az őskor énekes és hangszeres zenéje: törzsi zenék, zenerészletek megfigyeltetése, 

hallgatása után őskori zene reprodukálása, emberi hanggal, 

csontokkal,termésekkel,kövekkel. Dramatizálás. 

 az ókori görög és zsidó zene; zsoltár; antifonális énekmód; responzorális énekmód; 

ezen énekmódok kipróbálása, reprodukálása, zenei liturgikus szolgálaton ezek 

megfigyelése, adott esetben, alkalmazása. Az adott zenei korszak zenei 

szemelvényeivel alátámasztva.  

AJÁNLOTT ZENEMŰVEK / JAVASOLT ZENEHALLGATÁSI ANYAG: 

 Dunántúli ugrós táncok 

 Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; 

Karácsonyi pásztortánc: gyermekkar 

 Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi 

táncok: 6., 7. tétel 

 Bárdos Lajos: Régi táncdal – vegyeskar 

 Bárdos Lajos: Dana, dana – vegyeskar, férfikar, nőikar 

 Zene Mátyás király udvarából 

 J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet) 

 W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló 

 Liszt Ferenc: Manók tánca 

 Johannes Brahms: V. magyar tánc 

 Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje 

 Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós 

 Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 

 John Williams: Csillagok háborúja – induló 

 Republic: Fényes utakon (Érik a szőlő) 

 Bartók: Gyermekeknek II/35 (Ha felmegyek a budai…) 

 Erkel: Himnusz –zenekari kísérettel 

 P. Phalese: Ungaresca 

 Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához című cd sorozatból zenei szemelvények az őskori 

és ókori zenéhez 
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3. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK /RITMIKAI FEJLESZTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és ritmus osztinátó. 

Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Képes ritmikai variáció alkotására, ritmikai rögtönzésre ritmikai elemek 

felhasználásával. 

 Felismeri a páros-páratlan lüktetést. Aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETE: 

 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 

 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek 

megfigyelése, reprodukciója  

 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 

 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult 

ritmusokkal hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a 

megadott formai kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, 

tizenhatodokkal. 

 A tanult ritmusértékek, ritmusképletek bővítése a 16-od ritmussal. Ismeri és 

használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket (ti-riri, riri-ti) 

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

FOGALMAK:  

Tizenhatod ritmusérték, ti-riri, riri-ti ritmusképlet; ütemjelző, váltakozó ütem 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A dalok ritmusának hangoztatása 

 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között  

 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása 

javasolt tevékenységek: 

 ütemjelző, váltakozó ütem: ütemhangsúly érzékeltetése mozgással, ütemezéssel; 

ritmussor ütemekbe rendezése hangsúlyozás által; hangsúlyos és hangsúlytalan 

részek követése az énekelt dalban, hallatott zenében;  

 tizenhatod ritmusérték, ti-riri, riri-ti ritmusképlet: az éneklésen keresztül megismert 

ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és többszólamú ritmusgyakorlat reprodukálása, 

változatos hangoztatással, mozgással (ritmushangszerek, taps, csettintés, 
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combütögetés, dobbantás, leguggolás). Ritmusnevekkel való megnevezésük 

csoportosan, párban és egyénileg.(ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, 

ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok pótlása) 

4. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / HALLÁSFEJLESZTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő hangszínhallás. Alapismeretek 

hangszerekről, a zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

Zenei kérdés-felelet alkotása dallammal. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Megfigyel, és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai 

szinteket; 

 A tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően tudja változtatni. Dallami improvizációra képes: pentaton és 

pentachord hangterjedelemben.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése 

 A kis és nagy szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése  

 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése 

és megnevezése 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a 

többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével  

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő 

éneklése 

 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség 

szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat 

tud kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

 Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 

 Kis szekund, nagy szekund 

 Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése,  

FOGALMAK:  

Hangköz; hangzat; módosított hangok; módosító jelek 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 
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 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 

felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és 

meghallásának gyakorlására 

javasolt tevékenységek: 

 hangköz; hangzat; tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv, kis szekund, nagy szekund 

hangoztatása csoportosan, dalokban, zenei szemelvényekben való felismerése. E 

zenei szakkifejezések jelentésének meghatározása. 

 módosított hangok; módosító jelek:  módosított hangokat magában foglaló dalok 

(fi, szi, ta), egyszólamú zenei részletek követése kottából. A tanult, énekelt zenei 

anyaghoz köthető módosított szolmizációs hangok kézjelről történő felismerése, 

éneklése. 

5. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és 

azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan és egyénileg. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. 

Előkészítést követően rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok 

reprodukciója a felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, fordulatokkal 

 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 

 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 

 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és 

a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 

 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban, G-dóban, F-dóban és 

párhuzamos molljaikban. 

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 

 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

 a módosított hangok grafikai képe és írása 

FOGALMAK: 

Tempójelzés; relatív szolmizáció; előjegyzés; az ötvonalas rendszer 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása. 

javasolt tevékenységek: 

 tempójelzés; relatív szolmizáció; előjegyzés; az ötvonalas rendszer: e tanult zenei 

elemek vizuális megjelenítése, grafikai képe és írása. 

 Alkalmazásuk a zenei írás és olvasás során. 
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6. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 36ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve óraszám 

1. Zeneművek/Énekes anyag 18 

2. Zeneművek/Zenehallgatás 5 

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 4 

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 4 

5. Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 5 

Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ÉNEKES ANYAG 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az eddigi években tanult népzenei és műzenei szemelvények ismerete. Az éneklési és 

generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje, és az átélt zenei élmények 

mennyiségének megfelelő befogadói kompetencia.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs és egyházi ének repertoárának 

ismétlésével és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 

(hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos éneklésre való 

törekvés kialakítása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás 

utáni megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 

gyakorlásával és szolmizációs éneklésével 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és 

feldolgozott formában is 

 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó 

osztálytárs, vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni 

megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből  

 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap 

által megszólaltatott hangszerkísérettel 



 
224 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 

hangszerkísérettel 

 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  

 Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni 

 Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül  

 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 

 A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 

 A megélt élmények feldolgozásának segítése  

 26-30 dal, zenei szemelvény megismerése, éneklése, ebből 14-16 kotta nélküli, 

fejből éneklése 

 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

 A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése 

FOGALMAK: 

Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal;, sorszerkezet; 

tempo giusto, parlando, rubato, sorok szótagszáma; pentaton; hétfokú hangsorok (görög 

neveik); a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés;  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 

 Népszokások eljátszása 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 

 Részvétel az iskolai kórus munkájában 

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 

javasolt tevékenységek: 

 régi és új stílusú népdal: a megtanult dalok jellemzőinek megfigyelésével, 

csoportosításával kategória alkotás, dalok csoportosítása  

 kvintváltás, ereszkedő és kupolás dallamvonal, sorszerkezet, sorok szótagszáma: 

megfigyeltetése az éneklés során. Modellezés testmozgással, kézrajzzal, rajzzal. 

 tempo giusto, parlando, rubato: megtanult és hallott dalok alapján a tempójelzések 

közötti különbségek megfigyelése, megfogalmazása, alkalmazása daléneklés, 

improvizálás során. 

 hétfokú hangsorok (görög neveik): új stílusú népdalok hangkészletének 

megfigyelése, éneklése után a hangsorok megnevezése. 

 versmegzenésítés: ünnepekhez, életképekhez, vokális zenei szemelvények 

kapcsolható versek megénekelve 

 a cappella; kamaraének – társasének: a reneszánsz zenei jellemzői (vokális 

műfajok: madrigál, motetta, mise) révén e kifejezések elsajátítása, megfelelő 

alkalmazása a zenei szemelvények énekléséhez kapcsolva 

 mezzoforte: az alsó tagozatban megtanult és elsajátított dinamikák (piano-

forte/halk-hangos) még finomabb árnyalásának reprodukálásával 
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AJÁNLOTT ZENEMŰVEK / JAVASOLT ÉNEKES ANYAG: 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből: 

A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton; Széles a Duna;  Elment a két 

lány ; Este van már; A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Már Vidróczki emelgeti; 

Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej, a tari réten; Hallod e te; Nézd meg lányom, 

nézd meg jól; Ősszel érik babám; Kisunyomi templom; Érik a ropogós; 

Ezernyolcszáznegyvenhatban; Röpülj páva; Ablakomba, ablakomba;Kiöntött a Tisza; 

Tavaszi szél; Gerencséri utca; A jó lovas katonának; A szép fényes katonának; Hull a 

szilva; Szivárvány havasán; 

Műzenei szemelvények, más népek dalai: 

Ismeretlen szerző: Zöld fű közt;Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos 

Sebestyén: Egri históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák 

népdal; Szép csillagos az; Új kő kút; Tente kicsibaba; Már ébred a hajnal; Nyit már a ; Szó 

mi dó-kánon; Ut queant laxis; Moniot d'Arras: Oly jó a nyár 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra: 

Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi 

György: Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár 

vagyok; Vígan zengjetek citorák; Örvendetes napunk támadt; Krisztus feltámada;  

Egyházi énekek: 

 Az eddig megtanult egyházi énekek ismétlése, szinten tartása. 

 Az iskolamisékre, a kántor által kijelölt, éppen aktuális énekek. 

 Népénekek: Boldogasszony anyánk; Csillagoknak teremtője; Ó, Teremtőnk, 

hallgass; Itt az alkalmas; Veni creator; Hogyha hozzád; Imádlak és áldlak; Téged, 

Ő kegyes; A fényes nap; 

 Vedres Csaba: Szent András Ének 

 Taizei énekek: Jöjj, Szentlélek, szállj le; Ne féljetek; Veled, ó, Uram; 

 Gitáros énekek (az épp legújabb, időszerű kortárs énekek) 
 

2. TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁSI ANYAG 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felismerik. Ezeket a zenei 

folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  válogatva a tanulók érdeklődését 

erősítve törekvés a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére. Gyakran hallható 

egyházzenei művek tartalmi, funkcionális megismerése Hangverseny-látogatásra nevelés. 



 
226 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETE: 

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 

segítségével  

 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai 

között a hallgatott zenékben 

 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és 

műzenei stílusokhoz/műfajokhoz 

 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő 

élethelyzetek és saját élete között.  

 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 

 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár 

hangszeres részletek tekintetében 

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 

megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  

 A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 

FOGALMAK: 

Klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, műfaj; zenei téma; 

komolyzene, könnyű zene; a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus); zenei korstílusok és időbeli elhelyezésük; a középkori zene stílusjegyei; 

gregorián; a mise részei; zsolozsma; trubadurköltészet; középkori zeneszerzők; a 

reneszánsz zene stílusjegyei; humanizmus; homofón, polifón szerkesztésmód; „a capella”; 

motetta, madrigál; reneszánsz zeneszerzők 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

javasolt tevékenységek: 

 klasszikus hangszercsaládok, hangszerek: igényes előadású komolyzene hallgatása, 

nézése által a tárgyalt hangszercsaládok/hangszerek megfigyeltetése. 

Koncertlátogatás vagy „házi koncert” során ezek kipróbálása, működésük 

megismerése. 

 karmester, karvezető: fogalom tisztázása, rávezetéssel… koncertlátogatás után,  

 a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus): magas-mély 

viszonyának megfigyeltetése, reprodukálása beszédhanggal, énekléssel. 

Zenehalhatás során e viszony felismerése, a szólamok szakkifejezéssel való 
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megnevezése. Kóruskoncert látogatás, a templomi Scholánk liturgikus szolgálatán 

való részvétel. 

 zenei téma; komolyzene, könnyű zene: e különböző műfajokban komponált 

zeneművek hallgatása során jellemzőik megfigyelése. Adott esetben 

koncertlátogatás, poszter készítése. 

 zenei korstílusok és időbeli elhelyezésük, évszámaik (őskor, ókor, középkor, 

reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, 20. század): hangverseny látogatás után 

élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán, adatgyűjtések a 

zenetörténet feldolgozásához, zeneművek zenetörténeti rendszerezése. 

 a középkori zene stílusjegyei; gregorián; a mise részei; zsolozsma; 

trubadurköltészet, középkori zeneszerzők: filmvetítés, zenehallgatás, digitális 

eszközök alkalmazása, applikációk, dramatizálás, tánc, koncertlátogatás, „házi 

koncert”, anekdoták középkori zeneszerzőkről, poszter, plakát rajzolása  

 a reneszánsz zene stílusjegyei; humanizmus; homofón, polifón szerkesztésmód; „a 

capella”; motetta, madrigál, műfaj, reneszánsz zeneszerzők: filmvetítés, 

zenehallgatás, digitális eszközök alkalmazása, applikációk, dramatizálás, tánc, 

„házi koncert”, koncertlátogatás, anekdoták középkori zeneszerzőkről, poszter, 

plakát rajzolása  

AJÁNLOTT ZENEMŰVEK / JAVASOLT ZENEHALLGATÁSI ANYAG: 

 Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 

 Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa 

– gyermekkar; Kodály: Mátrai képek – vegyeskar 

 Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt 

 Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven 

 Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr szvit I. tétel 

 Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 

 W. A. Mozart: A varázsfuvola – részletek 

 Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a cselszövő 

 Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia – részlet 

 Bedrich Smetana: Moldva – részlet 

 Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára (szimfonikus zenekar 

bemutatása) 

 P. Phalese: Ungaresca 

 Kodály: Háry János –intermezzo (A jó lovas…) 

 Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához című cd sorozatból: zenei szemelvények a 

középkori és reneszánsz zenéhez 

 Alfonso X el Sabio: Cantigas de Santa Maria –részlet 

 Guillaume de Machaut: La Messe de Nostre Dame –részlet 

 Orlando di Lasso: O occhi, manza mia  

 G.P.Palestrina: Missa Papae Marcelli -részlet 
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3. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK /RITMIKAI FEJLESZTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és ritmus osztinátó. 

Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Képes ritmikai variáció alkotására, ritmikai rögtönzésre ritmikai elemek felhasználásával. 

Felismeri a páros-páratlan lüktetést, érti és helyesen hangsúlyozza a 6/8-os metrum 

lüktetést. Aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 

 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek 

megfigyelése, reprodukciója  

 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 

 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult 

ritmusokkal hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a 

megadott formai kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, 

tizenhatodokkal. 

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott, triola ritmussal. Ismeri 

és használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

FOGALMAK:  

Kis éles, kis nyújtott ritmus; triola; váltakozó ütem, ütemjelző 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A dalok ritmusának hangoztatása 

 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között és egyénileg. 

 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása 

javasolt tevékenységek: 

 ütemjelző, váltakozó ütem: ütemhangsúly érzékeltetése mozgással, ütemezéssel; 

ritmussor ütemekbe rendezése hangsúlyozás által; hangsúlyos és hangsúlytalan 

részek követése az énekelt dalban, hallatott zenében;  
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 kis éles, kis nyújtott ritmus; triola: az éneklésen keresztül megismert 

ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és többszólamú ritmusgyakorlat reprodukálása, 

változatos hangoztatással, mozgással (ritmushangszerek, taps, csettintés, 

combütögetés, dobbantás, leguggolás). Ritmusnevekkel való megnevezésük 

csoportosan, párban és egyénileg.(ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, 

ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok pótlása) Egyszerű, rövid improvizációk a 

ritmikai elemek alkalmazásával. 

TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / HALLÁSFEJLESZTÉS  

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő hangszínhallás. Alapismeretek 

hangszerekről, a zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

Zenei kérdés-felelet alkotása dallammal. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Megfigyel, és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai 

szinteket; A tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően tudja változtatni. Dallami improvizációra képes: pentaton, pentachor 

hangterjedelemben, dúr-moll dallami fordulatokkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése 

 A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése  

 A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan 

 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése 

és megnevezése 

 Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött 

szerepét 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a 

többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével  

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő 

éneklése 

 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség 

szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat 

tud kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

 Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 

 Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

 Dúr és moll hangzás 

 Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó 

szerepük értelmezése 



 
230 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

FOGALMAK:  

Hangköz; hangzat; kis terc, nagy terc, dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító 

jelek 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 

felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és 

meghallásának gyakorlására 

javasolt tevékenységek: 

 hangköz; hangzat; tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv, kis szekund, nagy szekund,  

kis terc, nagy terc felismerése és hangoztatása csoportosan, dalokban, zenei 

szemelvényekben. E zenei szakkifejezések jelentésének meghatározása. 

 dúr - moll jelleg: e hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan. A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése 

és megértése  

 módosított hangok; módosító jelek:  módosított hangokat magában foglaló dalok 

(di, ri, fi, szi, ta), egyszólamú zenei részletek követése kottából. A tanult, énekelt 

zenei anyaghoz köthető módosított szolmizációs hangok kézjelről történő 

felismerése, éneklése. 

5. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel megszerzett és egyre 

gazdagodó dallami ismeretek. A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, 

betűkottáról, hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan és 

egyénileg. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. 

Előkészítést követően rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok 

reprodukciója a felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott 

ritmusok fordulataival 
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 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 

 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 

 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és 

a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 

 a tanult hangközök megszólaltatása, egyénileg énekelve  

 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban, G-dóban, F-dóban és 

párhuzamos molljaikban. 

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 

 a triola. a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 

 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

 a módosított hangok grafikai képe és írása 

 az abszolút hangnevek elméleti és alapszinten gyakorlati alkalmazása 

FOGALMAK: 

Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; basszuskulcs; violinkulcs; C-kulcs; dúr; 

természetes moll; előjegyzés. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása. 

javasolt tevékenységek: 

 tempójelzés; relatív szolmizáció; előjegyzés; e tanult zenei elemek vizuális 

megjelenítése, grafikai képe és írása. Alkalmazásuk a zenei írás és olvasás során. 

 abszolút hangnevek; basszuskulcs; violinkulcs; C-kulcs: e tanult zenei elemek 

vizuális megjelenítése, grafikai képe és írása. 

 dúr; természetes moll; kottázása megadott hangnemben. 
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7-8. ÉVFOLYAM 

Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a műalkotás optimális 

zenei befogadása. A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs 

technikákkal és aktivitások gazdag tárházával lehet sikeressé tenni. Meg kell találni azokat 

a közös kreatív zenélési formákat, melyek segítenek a remekművek közelébe jutni. 

Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik stílusos, 

kifejező éneklésük. A dalok és zeneművek válogatása igazodik életkori sajátosságaikhoz. 

A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem teljesíthetők 

Kodály zenei nevelési elvei. Ebben a tanulási szakaszban összegződnek a korábbi tanítási 

egységek zeneművei zenetörténeti szemléletmóddal. A tanulók minden egyes tanévben 

találkoztak a fontos zenetörténeti korszakokhoz tartozó, életkori sajátosságaiknak 

megfelelő zeneművekkel, melyeknek itt a rendszerezése történik. Legfontosabb 

módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek megtalálja a kapcsolatot a 

zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a sajátja között! A 

szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt dalaiból, illetve a 

különböző médiumok által közvetített sokféle zenéből, napjaink szerteágazó 

rétegműfajaiból. 

A 7. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 36 óra. (heti 1 óra) 

A 8. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 36 óra. (heti 1 óra) 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

Készség tantárgy révén, az ének-zene tantárgy esetében, felső tagozaton is nagyobb 

hangsúlyt kap az ismeretszerzéssel szemben az örömteli, énekes zenélés, ezért az 

értékelésnél fontos a diagnosztikus módszer, legfőképp ötödik-hatodik osztályban. Fontos, 

hogy a tanulók változatos módon (csoportosan, egyénileg csoport előtt), személyiségüknek, 

képességüknek megfelelően adhassanak számot az elsajátított tudásról, képességeik 

fejlődéséről. A többnyire formatív értékelés ezt segíti. A diákokat segíteni kell a helyes 

önértékelés kialakításában, a reflektív értékelésben. A tantárgy sajátossága miatt, 

különösen fontos, hogy a tanulót önmagához képest értékeljük, szem előtt tartva azt a 

folyamatot, hogy kezdeti tudásához, képességeihez viszonyítva, milyen/mekkora mértékű 

fejlődést ért el a zenei jelrendszerek megismerésében, alkalmazásában, illetve ez által, 

milyen előrehaladás történt zenei befogadó képességük fejlődésében. A zenetörténeti 

ismeretek esetében többnyire írásbeli teszt formájában történik az értékelés, számonkérés. 

Felső tagozaton a tanulók előremenetelét, teljesítményét félévkor és év végén is 

érdemjeggyel értékeljük. 
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7. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve óraszám 

1. Zeneművek/Énekes anyag 18 

2. Zeneművek/Zenehallgatás 7 

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 4 

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 4 

5. Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 3 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ÉNEKES ANYAG 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan és egyénileg. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs és egyházi ének repertoárjának 

ismétlésével és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével. A 

kifejező és stílusos éneklésre való törekvés elmélyítése, tovább fejlesztése. Az énekhang 

további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális fejlődésére (mutálás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és 

emlékezetből 

 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, 

tempó, zenei tagolás, frazeálás, stílus) 

 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata 

 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi 

előadásokból  

 Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által 

megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 

hangszerkísérettel 

 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése  

 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait 
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 Népdalok és műdalok  

 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői 

 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége 

 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés 

 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői 

 A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben 

FOGALMAK:  

A korábban tanultak elmélyítése. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

 Éneklés az iskolai kórusban 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

 A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 

AJÁNLOTT ZENEMŰVEK / JAVASOLT ÉNEKES ANYAG: 

A szennai lipisen-laposon; Báránykámon csengő; Ej, haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, de 

magos a teteje; Fecském, fecském ; Hopp ide tisztán; Megkötöm lovamat; Sej, felszállott a 

kakas; Te vagy a legény, Szép a ygönygyvirág; A csitári hegyek alatt; Októbernak, 

októbernak; Én fölkelék jó; Erdő mellett; Felülről fúj; Nem vagyok én; Az ürögi utca; 

Kerek utca; A csikósok; 

Műzenei szemelvények:  

Gloria Patri et Filio (gregorián);; Praetorius: Jubilate Deo – kánon; J. S. Bach: Már 

nyugosznak a völgyek (János Passió 15. sz); Üdv rád és; G-dúr menüett (dallam); 

Fúgatémák; D-dúr szvit: Gavott –téma G.F.Handel: Fénylő, győztes; H. Purcell: Pásztor, 

pásztor; A. Vivaldi: Tavasz I. –téma; Tél II. –téma;  J. Haydn: Szerenád; Üstdob szimfónia 

II.-téma; W. A.Mozart: Vágyódás a tavasz után; Oragna figa; Kis éji zene I. (főtéma, 

melléktéma, zárótéma)L. van Beethoven: Százszorszép, Mormotás fiú dala; Örömóda;  

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra: 

Pásztorok, pásztorok, örvendezve; Kossuth Lajos táborában; Amadé László –Most szép 

lenni; Kecskemét is; Esik eső karikára; Huszár gyerek; Bocsásd meg Úristen (Cantus 

Catholici, 1651, Balassi B.) protestáns egyházi népének; Néktek emlékezem (Cantus 

Catholici, 1651) 

Egyházi énekek: 

 Az eddig megtanult egyházi énekek ismétlése, szinten tartása. 

 Az iskolamisékre, a kántor által kijelölt, éppen aktuális énekek. 

 Népénekek: Jöjj, Szentlélek, Úristen; Krisztus ki vagy Nap; Ki asztalt terítesz; Fel 

nagy örömre; Isten útján járni; Mária, Mária; 

 Taizei énekek: Ó, halld meg Uram; Te vagy a fény; Gyújts éjszakánkba; A lelkem 

csak az; 

 Gitáros énekek (az épp legújabb, időszerű kortárs énekek) 
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2. TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁSI ANYAG 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és értelmezésének 

képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva a tanulók érdeklődését 

erősítve törekvés a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére. Gyakran hallható 

egyházzenei művek tartalmi, funkcionális megismerése. Hangverseny-látogatásra nevelés. 

A befogadói kompetencia erősítése, fejlesztése révén képes az ismeretek kronológiai 

rendszerezésére. Mindinkább értő zenehallgatóvá válik. A javasolt zenei szemelvényekből 

válogatott és meghallgatott műveket, műrészleteket felismeri. A zenetörténeti korszakok, 

stílusjegyeit, műfajait és zenei formáit képes rendszerezett ismeretként kezelni és 

alkalmazni.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével 

 élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 

 a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való 

találkozás során 

 a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül 

 a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével 

 Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és 

kulturális hátterüket 

 Azonosítani tudja az  egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, 

hangszerelési sajátosságaikat 

FOGALMAK: 

Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk (reformáció, basso continuo, barokk 

zenekar, barokk zeneszerzők, ) bécsi klasszicizmus (felvilágosodás, dinamikai jelzések, 

szimfónikus zenekar, J. Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven élete, klasszikus zenei 

formák: motívum, periódus egytagú-, kéttagú-, háromtagú forma, triós forma, 

szonátaforma, variációs forma, rondóforma),  

Zenei műfajok: gregorián, zsoltár, trubadúr ének, madrigál, motetta, mise, oratórium, 

passió, kantáta, opera, ária, szvit, concerto, concerto grosso, prelúdium, fúga, műdal, 

szerenád, szonáta, versenymű, szimfónia, kamarazene, vonósnégyes 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 
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 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

 Koncertfilm megtekintése 

 Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, 

előadóművészekről, zeneművekről, koncerthelyszínekről 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

javasolt tevékenységek: 

 klasszikus hangszercsaládok, hangszerek: igényes előadású komolyzene hallgatása, 

nézése által a tárgyalt hangszercsaládok/hangszerek megfigyeltetése. 

Koncertlátogatás vagy „házi koncert” során ezek kipróbálása, működésük 

megismerése. 

 zenei korstílusok és időbeli elhelyezésük, évszámaik (őskor, ókor, középkor, 

reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, 20. század): hangverseny látogatás után 

élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán, adatgyűjtések a 

zenetörténet feldolgozásához, zeneművek zenetörténeti rendszerezése. 

 barokk (reformáció, basso continuo, barokk zenekar, barokk zeneszerzők): 

filmvetítés, zenehallgatás, digitális eszközök alkalmazása, applikációk, 

dramatizálás, tánc, koncertlátogatás, „házi koncert”, anekdoták barokk 

zeneszerzőkről, poszter, plakát rajzolása  

 bécsi klasszicizmus (felvilágosodás, dinamikai jelzések, szimfónikus zenekar, J. 

Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven élete: filmvetítés, zenehallgatás, digitális 

eszközök alkalmazása, applikációk, dramatizálás, tánc, koncertlátogatás, „házi 

koncert”, anekdoták a kor zeneszerzőiről, poszter, plakát rajzolása  

 klasszikus zenei formák: motívum, periódus egytagú-, kéttagú-, háromtagú forma, 

triós forma, szonátaforma, variációs forma, rondóforma): zenei szemelvényeken 

keresztül az azonosság, különbség, hasonlóság felismerése és a szabályszerűségek 

megfogalmazása a formákhoz tartozó szakszavakkal. Képesség a zenei analízisre.  

 zenei műfajok: gregorián, zsoltár, trubadúr ének, madrigál, motetta, mise, 

oratórium, passió, kantáta, opera, ária, szvit, concerto, concerto grosso, prelúdium, 

fúga, műdal, szerenád, szonáta, versenymű, szimfónia, kamarazene, vonósnégyes: 

énekelt és meghallgatott zenei szemelvényeken keresztül az egyes műfajok 

jellemzőinek megfigyelése, tudatosítása után, e műfajok felismerése, megnevezése. 

AJÁNLOTT ZENEMŰVEK / JAVASOLT ZENEHALLGATÁSI ANYAG: 

 Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) – részletek 

 Orlando di Lasso: Visszhang 

 Bakfark Bálint: Fantázia lantra – részlet 

 J. S. Bach: Magnificat –részlet; Esz-dúr prelúdium és fúga (Bwv 552); G-dúr fúga 

(BWV 578) G-dúr menüett; h-moll szvit – Badinerie; Parasztkantáta –Üdv rád és; 

Máté passió – Már nyugosznak a völgyek  
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 G. F. Handel: Judás Maccabeus –Fénylő győztes; - Messiás – Halleluja; Concerto 

grosso No.5 op.6. -részlet 

 H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor 

 C. Monteverdi: Orfeo –részletek 

 A. Vivaldi: Négy évszak -részletek 

 Joseph Haydn: „Üstdob” szimfónia II. tétel, Császár Quartett II. 

 W.A.Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro házassága – nyitány részlet; Requiem –

részlet; Kis éji zene t. tétel; Esz-dúr kürtverseny III. tétel 

 L.v. Beethoven: Hegedűverseny –I. tétel; IX. szimfónia –Örömóda; Holdfény 

szonáta;  

 Kodály: Kállai kettős –részlet; Felszálott a páva –zenekari variációk –részlet 

 Bartók B.: Gyermekeknek I./20.  

3. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK /RITMIKAI FEJLESZTÉS  

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Ritmusvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

A kialakított ritmikai készségek továbbfejlődése révén, képes különböző metrikájú, 

bonyolultabb ritmusgyakorlatok alkotására és reprodukálására, a különböző táncok 

metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelésére, reprodukciójára, ritmus improvizációra, 

szinkópálásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval 

 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos 

formákban 

 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során 

 Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának 

előkészítéséhez. Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait, 

ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket. 

 Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató 

 Felütés- súlytalan indítás  

FOGALMAK: 

3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A tanult új dalok ritmusának hangoztatása 
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 Ritmuskánon az osztály csoportjai között, akár egyénileg is  

 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása 

javasolt tevékenységek: 

 3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató: ütemhangsúly érzékeltetése mozgással, 

ütemezéssel; ritmussor ütemekbe rendezése hangsúlyozás által; hangsúlyos és 

hangsúlytalan részek követése az énekelt dalban, hallatott zenében; a 6/8-os lüktetés 

megéreztetése táncon keresztül (keringő) 

 felütés/súlytalan kezdés: alkalmazása, helyes hangoztatása generatív tevékenység, 

improvizáció során. 

4. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / HALLÁSFEJLESZTÉS  

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. Zenei kérdés-felelet alkotása dallammal, 

egyszerűbb improvizáció szempontok szerint. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Megfigyel, és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai 

szinteket. A tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően tudja változtatni. Dallami improvizációra képes: már 7 fokú hangsor 

hangterjedelemben¿ dallami fordulatokkal megadott paraméterek szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban 

 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, 

megnevezése és éneklése 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt 

anyaghoz kapcsolódóan 

 A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az 

intonációs készség fejlődése 

  Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam 

megszólaltatása tiszta intonációval 

A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése 

 Kis és nagy szext, szeptim  

FOGALMAK:  

A korábban tanultak elmélyítése, szext, szeptim 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 

felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és 

meghallásának gyakorlására 

javasolt tevékenységek: 

 hangköz; hangzat; tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv, kis szekund, nagy szekund,  

kis terc, nagy terc, szext, szeptim felismerése és hangoztatása csoportosan, 

dalokban, zenei szemelvényekben. E zenei szakkifejezések jelentésének 

meghatározása. 

5. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami elemek 

felismerése kottaképről és azok alkalmazásának képessége a különböző generatív 

tevékenységek során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Előkészítést követően képes rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb 

olvasógyakorlatok reprodukciójára a felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás 

segítségével. A felismerő kottaolvasási képesség fejlődése révén, képes egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követésére. Hallja a harmóniai váltásokat (modulálás, 

tonika-domináns). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre 

 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés 

 A korábbi ismeretek mobilizálása: 

 Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete 

 A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség 

értelmezése a tanult énekelt anyagokon 

 Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt és 

a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete 
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 Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában 

FOGALMAK: 

Minden korábban szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása.  

 dúr; természetes moll; kottázása megadott hangnemben (G-dúr, é-moll, F-dúr, d-

moll) 
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8. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 36ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve óraszám 

1. Zeneművek/Énekes anyag 18 

2. Zeneművek/Zenehallgatás 7 

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 4 

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 4 

5. Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 3 

Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ÉNEKES ANYAG 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan és egyénileg. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs és egyházi ének repertoárának 

ismétlésével és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével. A 

kifejező és stílusos éneklésre való törekvés elmélyítése, tovább fejlesztése. Az énekhang 

további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális fejlődésére (mutálás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és 

emlékezetből 

 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, 

tempó, zenei tagolás, frazeálás, stílus) 

 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata 

 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi 

előadásokból  

 Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által 

megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 

hangszerkísérettel 

 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése  

 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait 



 
242 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 Népdalok és műdalok  

 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői 

 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége 

 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés 

 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői 

 A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben 

FOGALMAK:  

A korábban tanultak elmélyítése. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

 Éneklés az iskolai kórusban 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

 A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 

AJÁNLOTT ZENEMŰVEK / JAVASOLT ÉNEKES ANYAG: 

A bolhási kertek alatt; Az én lovam, Szajkó; Az igaz Messiás; Bújdosik az árva madár; 

Elindultam szép hazámból; Elmegyek, elmegyek; Hej, haj Boldizsár – cigány népdal; 

Kőmíves Kelemen balladája; Röpülj, páva; A szántói híres; Fáj a fának; Sárgul már; Akkor 

szép az;  

Műzenei szemelvények: 

Aranyosom – lengyel népdal; Enni, inni van csak kedvem; Havasi legelő; Szóljon a duda; 

Lányát az anya – szlovák népdalok; Régi mesékre – ír népdal; Nyírfácska; Szürke gúnár; 

Éldegélt a ;- orosz népdalok; Bárdos L.: Csöndes kánon (Raics István); Gaudeamus igitur 

(két szólam)/ Rajta ifjak; A tél nyomtalan; A nap nyugodni –német dal; Szép csillagos –

francia dallam Ma mi is útnak- skót dallam; Gebhardi – Kerényi György: Glória szálljon – 

kánon; Nobody knows – spirituálé (két szólam); F. Schubert: A pisztráng; A hársfa; Liszt 

F.: Már hív a hajnal; Erkel F.: Meghalt a cselszövő; M.P Muszorgszkij: promenád téma; 

Liszt F.: Mazeppa –téma; B. Smetana: Moldva –téma; R. Schumann: A vidám földműves; 

Zöld hímes rét; J. Brahms: Bölcsődal; G. Verdi: Rabszolgák kórusa; A. Dvorak: Újvilág 

szimfónia –témák; P. Csajkovszkij: Diótörő –témák; M. Ravel: Bolero –téma;C. Orff: 

Tapsrondo –rondótéma;  

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra:  

Betlehem kis falucskában; Betlehem városba; Betlehem, Betlehem; Kossuth Lajos azt 

üzente; Fónagy József – Arany János: Süvegemen nemzetiszín rózsa; Sej, besoroztak; Ma 

van húsvét napja; A pünkösdnek jelös; 

Egyházi énekek: 

 Az eddig megtanult egyházi énekek ismétlése, szinten tartása.  

 Az iskolamisékre, a kántor által kijelölt, éppen aktuális énekek. 

 Népénekek: Szentséges Szűz Máris; Salve Regina; Hamvazkodjál hívő; Te Deum 

(Ho: 276A) 
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 Taizei énekek: csak vándorolunk; A fényem Jézus; Ó, mily nagy vagy; Virrassz 

még;  

 Gitáros énekek (az épp legújabb, időszerű kortárs énekek) 

2. TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ZENEHALLGATÁSI ANYAG 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és értelmezésének 

képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva a tanulók érdeklődését 

erősítve törekvés a zeneirodalom remekműveinek megismertetésére. Gyakran hallható 

egyházzenei művek tartalmi, funkcionális megismerése. Hangverseny-látogatásra nevelés. 

A befogadói kompetencia erősítése, fejlesztése révén képes az ismeretek kronológiai 

rendszerezésére. Mindinkább értő zenehallgatóvá válik. A javasolt zenei szemelvényekből 

válogatott és meghallgatott műveket, műrészleteket felismeri. A zenetörténeti korszakok, 

stílusjegyeit, műfajait és zenei formáit képes rendszerezett ismeretként kezelni és 

alkalmazni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével 

 élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 

 a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való 

találkozás során 

 a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül 

 a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével 

 Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és 

kulturális hátterüket 

 Azonosítani tudja az  egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, 

hangszerelési sajátosságaikat 

FOGALMAK:  

Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei 

impresszionizmus, kortárs zene 

Zenei műfajok, kifejezések: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, 

opera, ária, szvit, concerto, versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, verbunkos, 

műdal, dalciklus, karakterdarab (nocturne, impromtu, ballada, scerzo, prelude, etüd) 

polonéz, mazurka, neoklasszikus, jazz, spirituálé, kromatika, maggiore-minore hangnemi 

kapcsolat  
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

 Koncertfilm megtekintése 

 Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, 

előadóművészekről, zeneművekről, koncerthelyszínekről 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

javasolt tevékenységek: 

 zenei korstílusok és időbeli elhelyezésük, évszámaik (őskor, ókor, középkor, 

reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, 20. század): hangverseny látogatás után 

élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán, adatgyűjtések a 

zenetörténet feldolgozásához, zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

 kromatika, maggiore-minore hangnemi kapcsolat: énekelt és meghallgatott zenei 

szemelvényekben ezek meghallása, felismerése. Keretek megadásával 

alkalmazásuk rövid, egyszerű improvizáció, dallamalkotás során. 

 Zenei műfajok, kifejezések: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, 

kantáta, opera, ária, szvit, concerto, versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, 

verbunkos, műdal, dalciklus, karakterdarab (nocturne, impromtu, ballada, scerzo, 

prelude, etüd) polonéz, mazurka, spirituálé,jazz: énekelt és meghallgatott zenei 

szemelvényeken keresztül az egyes műfajok jellemzőinek megfigyelése, 

tudatosítása után, e műfajok felismerése, megnevezése. 

AJÁNLOTT ZENEMŰVEK / JAVASOLT ZENEHALLGATÁSI ANYAG: 

 F. Schubert: A-dúr zongoraötös -részlet 

 F. Chopin: g-moll mazurka; Forradalmi etüd 

 Liszt F.: Mazeppa – részletek;  

 F. Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. tétel – részlet 

 M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –részlet 

 B. Smetana: Moldva -részlet 

 A. Dvořak: IX. Új világ szimfónia – IV. tétel (részlet) 

 G. Verdi: Aida – Bevonulási induló; Nabucco – Szabadság kórus 

 G. Bizet: Carmen – Torreádor dal 

 Erkel F.: Bánk bán – Keserű bordal;  Hazám, hazám, Hunyadi László: Meghalt a 

cselszövő 

 J. Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány – részlet; Magyar táncok -részlet 

 R. Schumann: Gyermekjelenetek – Álmodozás, A vidám földműves dala 

 R. Wagner: Tannhäuser - Nászinduló 

 P. I. Csajkovszkij: IV. szimfónia IV. tétel; Diótörő -részletek 
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 C. Debussy: Gyermekkuckó –részletek Egy éj a kopár hegyen –részletek 

 M. Ravel: Bolero -részlet 

 I. Stravinsky: Petruska – Orosz tánc, Zsoltárszimfónia -részlet 

 B. Béla: Négy szlovák népdal;  Allegro Barbaro;  Concerto: IV. tétel Intermezzo 

Interrotto 

 Kodály Z.: Fölszállott a páva – részletek a variációkból 

 Kodály Z.- Weöres Sándor: Öregek, Esti dal 

 C. Orff: Carmina Burana – Ó, Fortuna 

 G. Gerschwin: Egy amerikai Párizsban -részletek 

 Jazz standard-ek 

3. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK /RITMIKAI FEJLESZTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Ritmusvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

A kialakított ritmikai készségek továbbfejlődése révén, képes különböző metrikájú, 

bonyolultabb (aszimmetrikus)  ritmusgyakorlatok alkotására és reprodukálására, a 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelésére, reprodukciójára, 

ritmus improvizációra, szinkópálásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval 

 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos 

formákban 

 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, aszimmetrikus (5/8), valamint a felütés alkalmazása 

improvizáció során 

 Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának 

előkészítéséhez. Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait, 

ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket. 

 Új ismeret: 6/8-, 5/8 -os ütemmutató 

 Felütés- súlytalan indítás  

FOGALMAK:  

 6/8-, 5/8 -os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A tanult új dalok ritmusának hangoztatása 

 Ritmuskánon az osztály csoportjai között  
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 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása 

javasolt tevékenységek: 

 3/8-os ütemmutató, 6/8-os 5/8-os ütemmutató: ütemhangsúly érzékeltetése 

mozgással, ütemezéssel; ritmussor ütemekbe rendezése hangsúlyozás által; 

hangsúlyos és hangsúlytalan részek követése az énekelt dalban, hallatott zenében; 

a 6/8-os lüktetés megéreztetése táncon keresztül (keringő) 

 felütés/súlytalan kezdés: alkalmazása, helyes hangoztatása generatív tevékenység, 

improvizáció során. 

4. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / HALLÁSFEJLESZTÉS  

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. Zenei kérdés-felelet alkotása dallammal, 

egyszerűbb improvizáció szempontok szerint. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Megfigyel, és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai 

szinteket. A tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően tudja változtatni. Dallami improvizációra képes: már 7 fokú hangsor 

hangterjedelemben¿ dallami fordulatokkal megadott paraméterek szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban 

 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, 

megnevezése és éneklése 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt 

anyaghoz kapcsolódóan 

 A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az 

intonációs készség fejlődése 

  Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam 

megszólaltatása tiszta intonációval 

A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése 

FOGALMAK:  

A korábban tanultak elmélyítése. 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 

felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és 

meghallásának gyakorlására 

5. TÉMAKÖR: ZENEI ISMERETEK / ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami elemek 

felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásának képessége a 

különböző generatív tevékenységek során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes 

reprodukciójának képessége. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Előkészítést követően képes rövid, az énekelt szemelvényeknél könnyebb 

olvasógyakorlatok reprodukciójára a felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás 

segítségével. Az előző évek képességfejlesztésének köszönhetően nő az anyag terjedelme 

és a zenei olvasás sebessége. A felismerő kottaolvasási képesség fejlődése révén, képes 

egy-egy meghallgatott zenemű kottaképének követésére. Hallja a harmóniai váltásokat 

(modulálás, tonika-domináns, minore-maggiore). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK: 

 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre 

 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

 A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés 

 A korábbi ismeretek mobilizálása: 

 Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete 

 A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség 

értelmezése a tanult énekelt anyagokon 

 Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt és 

a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete 

 Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában 
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FOGALMAK: 

Minden korábban szereplő fogalom.  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 

vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti 

alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos 

alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve 

valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív 

tanulói tevékenységen alapul. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában 

megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti 

műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy 

kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz 

való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként 

elérendő cél, hogy a tanulók a magyar kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek 

szülőföldünk értékeihez. További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és 

egyetemes vizuális kultúra legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, 

alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a 

régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. Század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 

kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 

képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt 

nyújtó képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra 

részterület az ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció 

pedig képekben, gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú 

képalkotással foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de 

minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei 

alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a 

közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében 

értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja. A vizuális 

fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken 

játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása. Fontos cél továbbá a minél szélesebb 

körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül a kéz finommotorikájának 

fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a vizuális 

médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának a kialakítása. 

Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ 

feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet 

kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további 

cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve 

az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás 

tudatosságának fejlesztése. A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás 

fejlesztését, mely a vizuális problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. 

A tanulók kreativitása az örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység 

közben bontakozhat és teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó 

energiáinak a motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az 

önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a folyamatos 

önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének 

fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal 

együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és működnie a tanulók 

fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül fontos 

eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző alkotva tanulás érzelmeket 
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gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni 

igényességet kialakító hatása működik. 

A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN 

RÖGZÍTETT KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 

vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan 

nyerhető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a 

vizuális elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális 

megjelenítése – kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az 

információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális információszerzés rutinja különösen 

fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az 

információszerzést, hanem az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is 

ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző 

tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy 

változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi területeket is 

támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá 

és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 

megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb 

skáláját.  A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – 

folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A 

vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális 

kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka 

világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó 

megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális 

megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek 

körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális 

kommunikációs formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, 

hogy segítse a digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás 

képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan 

hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően 

lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában 

készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az 

elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai 

lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt 

legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 

vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 

magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra 

tanulása során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a 

problémamegoldó gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az 

információgyűjtés, elemzés, értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés 

szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad 

asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra 

tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások 

bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 
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A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 

kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes 

és társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák 

támogatása, ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a 

változatos tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az 

érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek 

gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra 

tantárgy – és ezen belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy 

csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont 

és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön 

létre. A csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban 

lehetőség van a különböző szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és 

a konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a produktív 

tevékenység gyakorlására. 

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

vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan 

magába foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 

kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a 

művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, 

ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy 

fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos 

tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és 

kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel 

támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság 

a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal szemben mindig új 

megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladataiban olyan 

megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokra várnak, a 

megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy 

leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és 

vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott 

helyzet rugalmas kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás 

érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és 

döntést. A csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló 

kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is 

szüksége lehet. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 

általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű 

feladatának.  

A helyi tanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra 

kijelölve a legfontosabb fejlesztési feladatokat, a témakörökre reflektáló tanári szabadság 

figyelembevételével. A helyi tanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 

részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. 

Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a 

Nat megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, 

minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható 

követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek 
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nem jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az 

egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő 

saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok 

figyelembevételével. A helyi tantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák 

segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve 

inspirálják a tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai 

feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva 

értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új 

fogalmak jelennek meg, de a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és 

további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális 

fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek, és a tanulók aktuális 

fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 
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5–6. ÉVFOLYAM 

Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott 

igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő 

gondolkodásuk, hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az 

objektív és szubjektív ítéletek között képesek különbséget tenni.  A valósághű ábrázolás 

igénye és a gyerek meglévő képességei közti eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv 

elvesztéséhez. A tantárgy tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció 

fenntartása. Ez a kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális 

feladatrendszerben valósítható meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért 

az eredményes fejlesztés érdekében differenciált feladatkiadásra van szükség.  A 

személyiségformálás e szakaszában is fontos szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó 

tevékenységek, melyek összetevőinek, a konkrét képességeknek, készségeknek fejlesztése 

alsó tagozaton már megkezdődik.  

A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított 

ismeretek meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális 

kultúra tanórákon. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

A vizuális kultúra területeitől független, általános értékelési szempontok : 

 1. A feladat értelmezése (megértette-e a tanuló a feladatot, milyen mértékben)  

 2. A tanuló önmagához képest nyújtott teljesítménye  

 3. Kitartó, elmélyült alkotótevékenység  

 4. Komponálás (képmező választás, méret, elrendezés, figyelemirányítás, ritmus) 

 5. Anyag- és eszközhasználat (technika alkalmazása) 

1. Kifejezés-típusú alkotások (köznapi és művészi élmény, hangulat, érzés, emlék, gondolat 

kifejezése, szépirodalmi illusztráció készítése)  kreativitás (az alkotás összességének 

egyedi, újszerű volta)  szuggesztivitás  szépirodalmi illusztrációnál, a szövegtartalomhoz 

kapcsolódó ábrázolási elemek használata adja az értékelés alapját. 

2. Köznapi-informatív-tudományos-vizuális-kommunikációs alkotások (modell/látvány 

utáni ábrázolás a külső jellemzők megmutatásával és a szerkezet feltárásával; alaprajz, 

nézetrajzok, metszetrajzok; magyarázó-értelmező ábrázolások – pl. Használat, készítés, 

kémiai-biológiai folyamat, természeti változás értelmezése; térkép- és útvonalrajz; jelek és 

jelzések)  az ábrázolási szabályok (konvenciók) alkalmazási szintje/mértéke  az 

ábrázolás közérthetősége  modell utáni ábrázolásnál a modellhez/látványhoz való objektív 

hasonlóság a vizuális kommunikációs alkotások értékelése szóban vagy érdemjeggyel 

történik. 

3. Tárgy- és környezetkultúra területébe tartozó alkotások (funkcióhoz kötődéssel díszített 

és díszítetlen használati- és jeltárgy készítése, környezet át/kialakítása)  a méret, a forma, 

a szerkezet, a választott anyag megfelelése a funkciónak  a tárgy üzeneti tartalmát 

szolgálja-e a forma, a szerkezet és a díszítés  a funkciót nem gátolja-e a felületminőség, a 

díszítés a tárgy- és környezetkultúrás alkotások értékelése szóban vagy érdemjeggyel 

történik. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képességét.  Fontos szerepet 

kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett 
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értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az 

életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos rajzi tevékenységek mellett a diákoknak 

lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 

képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített munkák (rajz, 

festmény, poszter, plakát, prezentáció, stb.) Létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

A tanévben készült kiemelkedő sík- és térbeli alkotások megtekinthetők iskolánk év végi 

kiállításán.  

Az 5–6. Évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Helyi óraszám 

I.Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 10 

II.Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 
10 

III.Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 10 

IV.Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
10 

V.Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 8 

VI.Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 10 

VII.Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 10 

VIII.Valóság és képzelet 4 

Összes óraszám: 72 
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5. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör  Óraszám 

1. Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 

2. Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat 

és reflexió 
5 

3. Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 
5 

4. Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
5 

5. Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 

6. Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, 

divat 
5 

7. Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, 

funkció 
5 

8. Valóság és képzelet 2 

Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – ALKOTÁSOK, STÍLUSOK 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A 

vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 

azonosságok és különbözőségek tudatosítása. Az élményt nyújtó, személyes 

megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek 

ismerete és alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, 

fogalmi és vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 
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 Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

 A látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan 

szétválasztja; 

 Különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével 

tapasztalatait vizuálisan megjeleníti; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 

fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az 

objektív és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi 

művészettörténeti korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok 

megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. Képolvasás, látvány szöveges ismertetése 

a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális információk között) 

felhasználása az alkotás során is. 

 A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. Ókor, 

középkor, XVII-XVIII. Század, XIX-XX. Század) készült vizuális alkotások 

elemző összehasonlítása (pl. Történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, 

figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív 

felhasználása az alkotás során.  

 A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző 

műalkotásának, tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező 

képalkotás, plasztikus mű, vagy újraértelmezett tárgy készítése. (pl. Fekete alakos 

vázakép stílusában modern olimpiai sportág megjelenítése, timpanon forma 

kitöltése jelen korunkra jellemző témájú csoportképpel). 

 Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. Tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film 

képkockája), vizuális alkotások (pl. Figuratív/non-figuratív festmény, installáció) 

adott részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, 

rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos 

használatával. 

FOGALMAK: 

Klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti 

korok, stílus 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

Modern, kortárs vizuális művészet, szubjektív, stílus 

Javasolt tevékenységek: 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben. Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. 
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Tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. 

Figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek 

meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés 

érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával. 

 Kisfilmek, képek alapján az őskori művészet elemzése, „barlangfestmény” 

készítése gyűrt papíron. 

 Elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott művészettörténeti 

korszakok alapján. (pl.: egyiptomi, görög művészetből vett példák alapján) 

FOGALMAK: 

klasszikus, objektív, művészettörténeti korok, stílus 

Javasolt tevékenységek: 

 A valóság, modell (pl. Épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos 

megfigyelése adott szempontok (pl. Térbeli helyzet, arány, plaszticitás, 

színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban, illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. Grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, 

konstruálás). 

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. Formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott 

valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. Akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyes-technika). 

 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az 

objektív és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi 

művészettörténeti korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok 

megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. Képolvasás, látvány szöveges ismertetése 

a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális információk között) 

felhasználása az alkotás során is. 

2. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – SZEMÉLYES VIZUÁLIS 

TAPASZTALAT ÉS REFLEXIÓ 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A 

vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 

azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

− Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
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− Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján; 

− Különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− Megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít; 

− Adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, 

helyzeteket, történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat 

és megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Adott tartalmi keretekhez (pl. Irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív 

felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle 

forrásból (pl. Könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése 

és megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában. Szokatlan szituációkban 

(pl. Korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) különböző érzetek (pl. Mozgás, 

hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső képek megfigyelése, és az egyéni 

ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. Vegyes 

technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

FOGALMAK: 

Vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

vizuális élmény, hatás, asszociáció 

Javasolt tevékenységek: 

 Ismert alkotók, alkotások hangulati elemeinek, utóérzéseinek bemutatása, 

megfogalmazása képi elemekkel. Saját inspiráció kidomborítása. 

 Szokatlan szituációkban (pl. Korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. Mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező 

belső képek megfigyelése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális 

eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. Vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, 

fotó, fotómanipuláció) 
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FOGALMAK: 

karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Javasolt tevékenységek: 

 Kreatív alkotó tevékenység, meseillusztráció készítése.  Adott történet képi 

megjelenítése. 

 Kötelező olvasmányhoz, mondához illusztráció készítése. Mozgások, karakterek, 

térbeli viszonyok, arányok érzékeltetése. 

 Sokféle technikai megoldás, egyéni ötletek előtérbe helyezése. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben. 

3. TÉMAKÖR: MÉDIUMOK SAJÁTOSSÁGAI – MÉDIUMOK JELLEMZŐ 

KIFEJEZŐESZKÖZEI 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textusok. A művek 

(irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, 

használatával kapcsolatos néhány fontos alapfogalom (pl. Ismétlés, motívum, kompozíció) 

ismerete, helyes alkalmazása élőszóban. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

 Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán 

személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, 

asszociációit; 

 Vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen 

használt médiumok (pl. Fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) 

sajátosságainak, jellemző kifejezési eszközeinek (pl. Használt képi és szöveges 

elemek aránya, mérete, kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, 

kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, 
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nézőpont, kameramozgás, időbeliség) megismerése. A tapasztalatok adekvát 

használata érdekében információk, vizuális inspirációk gyűjtése, különös tekintettel 

a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló lehetőségekre. 

 Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása 

során a közvetítendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek 

leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. Tanult irodalmi alkotás 

inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak rajzos 

forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök 

használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. Szín, méret, arány, 

forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében 

egyénileg és csoportmunkában is. 

 Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő 

átalakítása társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs 

alkalmazásával. (Pl. Más tantárgy számára készült tankönyv egy érdeklődésére 

számot tartó oldalának átalakítására internetes oldallá, mobil applikációvá.)  A 

tapasztalatok felhasználása a további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy 

csoportmunkában. 

FOGALMAK: 

Vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, 

képkivágás, nézőpont 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

vizuális kifejezési eszközök, médium 

Javasolt tevékenységek: 

 Képes (pl. Fotósorozat), rajzos használati utasítás létrehozása az előzetesen 

értelmezett képi utasítások (pl. Műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. Az utasítás kipróbálása, 

ellenőrzése, a visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák alapján. 

 Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. Borító, plakát, csomagolóanyag, 

termékcimke)  tervezése, kivitelezése szabadon választott technikával (pl. Digitális 

képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a reklám 

hatásmechanizmusának tudatos használatával 

 A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szimbólumok (pl. 

Tájékozódás, közlekedés, cégérek, parancsikonok, attributumok) gyűjtése, 

értelmezése. A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. 

Események, időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, direkt jellé (pl. 

Piktogram, jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése (pl. Ismert útvonal rajzán 

vizuális jelzések kialakítása). 

 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a 

mozgássor fázisokra bontása (pl. Mozgókép „kikockázása”). A mozgás 

megjelenítése vizuális átírással (pl. Egyszerű tárgy-animáció, optikai játékok: 

pörgetős füzet) 

 Hang és kép együttes alkalmazása, szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 

üzenetek kapcsán.  
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 Reklámhordozó felületek gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészítő  

szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés alapján. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott 

grafikai        feladatként vagy képgrafikaként 

FOGALMAK: 

kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, nézőpont    

Javasolt tevékenységek: 

 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen 

használt médiumok (pl. Fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) 

sajátosságainak, jellemző kifejezési eszközeinek (pl. Használt képi és szöveges 

elemek aránya, mérete, kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, 

kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, 

nézőpont, kameramozgás, időbeliség) megismerése. A tapasztalatok adekvát 

használata érdekében információk, vizuális inspirációk gyűjtése, különös tekintettel 

a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló lehetőségekre. 

 Hang és kép együttes alkalmazása, szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 

üzenetek kapcsán.  

 Reklámhordozó felületek gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészítő 

szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés alapján. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott 

grafikai feladatként vagy képgrafikaként. 

4. TÉMAKÖR: TÉR ÉS IDŐBELI VISZONYOK – TÉR ÉS IDŐ VIZUÁLIS 

MEGJELENÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tudatos felismerése, 

leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények feldolgozása. Megfigyelt 

jelenség látványelemeinek megnevezése. Események, történések elmondása, részekre 

bontása, a jellemző fázisok megjelenítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 

megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, 

az ajánlott képanyag alapján; 
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 Adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, 

változásokat, eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

 Adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok 

képírási formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek 

(pl. Kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított 

perspektíva) megfigyelése, megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi 

falfestmények, középkori miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, Leonardo da Vinci: 

Utolsó vacsora, Vermeer belső terei, Szent Péter-bazilika Kollonád). 

 Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az 

ismeretek felhasználása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 

 Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. Folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és 

egy rövid történés (pl. Teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli 

változás, folyamat (pl. Jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy 

saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figyelembevételével, 

egyénileg vagy csoportban. 

FOGALMAK 

Tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 

megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont 

Javasolt tevékenységek: 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, (pl. Őskor, ókori egyiptomi, ókori görög és római, 

romanika, gótika, reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, 

művek tematikus csoportosítása (pl. Műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, 

tériség) szerint. 

 Egy iránypontos perspektíva alkalmazása, szabályszerűségeinek megismerése. A 

közvetlen környezetben található tárgyak elemzése forma és rendeltetés, valamint 

a díszítés kapcsolatán keresztül. 

FOGALMAK: 

időbeli változás vizuális megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

Javasolt tevékenységek: 
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 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben. 

 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a 

mozgássor fázisokra bontása, vizuális megjelenítése, tömörítése. Folyamatábra 

készítése a lényeg kiemelésével, képregény készítése különböző technikával és 

médiumokkal. 

 Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. Folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és 

egy rövid történés (pl. Teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli 

változás, folyamat (pl. Jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy 

saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figyelembevételével, 

egyénileg vagy csoportban. 

5. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓ ÉS BEFOLYÁSOLÁS – KÉP ÉS SZÖVEG 

ÜZENETE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák értelmezése. 

Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 

megjelenések: jel, alaprajz, térkép értelmezése. Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok 

értelmezése. Alapfokú jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a 

beszélő szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhasználat és 

testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

 A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

 A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 

megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

 Egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése 

érdekében önállóan információt gyűjt; 

 Célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a 

kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő 

művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi 

probléma témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával 

direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. Kiállítás 

plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált 

gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi 

inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi 

eszközök felhasználása az alkotás során egyénileg és csoportmunkában is. 

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű 

megjelenését keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és 

gyakorlatok során (pl. Képtelen reklám). 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok (pl. Sajtófotók szóbeli leírásával, 

„közvetítésével”) tapasztalatai alapján csoportmunkában is. 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, 

az ajánlott képanyag alapján. 

FOGALMAK: 

Kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, 

hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

kommunikációs felület, figyelemirányítás, kommunikációs cél, dokumentálás 

Javasolt tevékenységek: 

 Az vallási ikonok képi jelrendszerének (ikonográfia, attribútumok) megismerése, 

alkalmazása. 

 A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szimbólumok (pl. 

Tájékozódás, közlekedés, cégérek, parancsikonok) gyűjtése, értelmezése.  

 A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. Események, 

időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, direkt jellé (pl. Piktogram, 

jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése. 

 A számítástechnika képjelei („ikonok”) 

FOGALMAK: 

üzenet, hír/álhír, hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, befolyásolás 

Javasolt tevékenységek: 

 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. Plakát, képregény) 

után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának 

megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. Adott kép szövegaláírásának 
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megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez rendelése). Rövid reklám 

készítése. 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. Árnyjáték, dramatikus játék), szabad 

asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott 

grafikai feladatként (pl. Borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. 

 Saját kitűző, reklámszatyor, póló tervezése. (Kép és szöveg egysége.) Tudatos 

ökológiai szempontok betartásával. 

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű 

megjelenését keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és 

gyakorlatok során (pl. Képtelen reklám). 

6. TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – HAGYOMÁNY, 

DESIGN, DIVAT 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A különböző anyagokról 

szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti 

látványok megfigyelése, leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető manuális készségek működése az 

anyagalakítás során. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 

fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt; 

 Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. 

Ünnepi és hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat 

változása) vizuális és szöveges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése 

különböző forrásokból (pl. Könyvtár, internet, interjú készítése az érintettekkel, 

Skanzen vagy helytörténeti kiállítás látogatása). 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. Háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 

telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) Tervezése és 

létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. Nemezelés, hímzés, szövés, 

fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával 

minta, díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott 

célok érdekében (pl. Saját pecsét, csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) 

különböző technikák felhasználásával (pl. Krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, 

filctoll, textilfestés). 

 A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának 

(pl. Épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. 

Anyaghasználat, technológia, rendeltetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi 

vonásaik kiemelése által szerzett információk és inspirációk felhasználásával, 

építmények, terek, tárgyak átalakítása választott eszközökkel (pl. Rajz, festés, 

kollázs, montázs, vegyes technika), személyes igényeknek megfelelően. 

FOGALMAK: 

Hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 

formaredukció, motívum, technológia 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

hagyomány, néprajz, népi kultúra, kézműves technika, formaredukció, motívum 

Javasolt tevékenységek: 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. Háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 

telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) Tervezése és 

létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. Nemezelés, hímzés, szövés, 

fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, 

és kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (Skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). A népi kultúrában fellelhető 

szakralitás (ősi rítusok és keresztény hagyományok).  

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. Háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 
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telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) Tervezése és 

létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. Nemezelés, hímzés, szövés, 

fonás, agyagozás, bőrmunka). 

FOGALMAK: 

design, divat, egyedi tárgy, formaredukció 

Javasolt tevékenységek: 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. Háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 

telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) Tervezése és 

létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. Nemezelés, hímzés, szövés, 

fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Modern trendek, törekvések, design alapelvei, változásai 

 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és kivitelezése különféle 

díszítőelemek (pl. Növényi, állati, geometrikus motívumok) gyűjtése, 

megfigyelése, tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, illetve az alkotó 

személyes közlési szándékával. 

 Hagyományos és modern (tárgyak, öltözékek, bútorok) összehasonlítása, tervezés,    

motívumkincs felhasználása, továbbgondolása. Dúc készítése, motívumok 

tervezése- díszítés.. 

7. TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – TÁRGYAK, 

TEREK, FUNKCIÓ  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek megnevezése. 

Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyzetének megállapítása. 

Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. Eszköz nélkül, illetve kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 
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fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt; 

 Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál; 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, 

az ajánlott képanyag alapján. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján (pl. Különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, 

terek) a közvetlen környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű 

vázlatrajzának (pl. Buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai 

könyvtár, beszélgető sarok, büfé) áttervezése, átalakítása megadott valós vagy 

játékos funkció megvalósítása (pl. Biztonságérzet, figyelemfelhívás, 

otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés során kísérletezés és többféle 

ötlet felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési folyamat szöveges 

bemutatása egyénileg és csoportmunkában is. 

 A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok 

jellemző építészeti stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és 

historizáló magyar építészet fontos épületein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: 

Lánchíd, Ybl Miklós: Operaház, Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum). A 

megismert stíluselemek felhasználása a tanuló valós környezetében található valós 

terek, épületrészletek áttervezésére. 

 Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. Kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, 

konyhai eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és földrajzi helyeken való 

megjelenésének összehasonlító vizsgálata adott szempontok mentén (pl. Funkció, 

anyag, forma, díszítés, környezetkárosítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes 

szöveges és vizuális bemutatása (pl. Tabló, prezentáció formájában). 

 Szokatlan egyéni funkcióra (pl. Álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság 

elszívás”, okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, 

vizsgált tárgyi, képi inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy 

csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, valamint a tervezési 

folyamat dokumentálásával (pl. Rajzok, képes inspirációk gyűjteménye, 

fotósorozat). 

FOGALMAK: 

Környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei   

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 
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Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. Védelem, szakralitás, 

figyelemfelkeltés, emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. Rajzos 

vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal (pl. Agyag, karton, 

fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-

teherhordó (pl. Oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. Gerenda, födém, boltív, boltozat, 

kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfigyelésével.  

 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. Bútor, szerszám, jármű, szerkezet, 

öltözék, hangszer), épületek (pl. Lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 

víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és rendeltetés, valamint a 

díszítés kapcsolatán keresztül, az összegyűjtött információk alapján. 

 Egyszerű épület /épületcsoport/ makettjének készítése. 

 Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. Alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. Tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban.  

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, 

és kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (pl. Skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). 

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves technikával (pl. 

Szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, papírmerítés) készített tárgy (pl. 

Iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos 

(pl. Adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció (hétköznapi, 

ünnepi) számára, a környezettudatosság lehetőségeinek figyelembevételével. 

 A népi vallásos ábrázolások elemzése, „parafrázis” (átirat) készítése 

 Különböző történeti korok (pl. Népvándorlás kora) és kultúrák (pl. Európán kívüli) 

sajátos, legjellemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző 

vizsgálata. 

8. TÉMAKÖR: VALÓSÁG ÉS KÉPZELET 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamatban. A 

vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző 

festészeti, grafikai és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére 

 Képes legyen élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait változatos vizuális 

eszközökkel kifejezni. Ismeri és megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat. 

Ismeri a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, felismer és megnevez 

koronként legalább 3-3 alkotást. Egyszerűbb modellek, alakok egyes tulajdonságait 

az ábrázolásban is ki tudja emelni. Ismeri a téri helyzetek megjelenítésének néhány 

módját. Több-kevesebb önállósággal alkalmazza a tanult ábrázolási technikákat. 

Törekszik a legmegfelelőbb anyagokat választani az adott feladathoz. 



 
270 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tantárgy feladata a vizuális megismerő képesség fejlesztése, a vizuális műveltség 

tudatos rendszerbe foglalása; s annak feltárása, hogy a keresztény művészet tartalmi 

és formai elemeinek, jel- és jelképrendszerének megismerése miként fejlesztheti a 

tanulók esztétikai-erkölcsi-etikai normák iránti fogékonyságát. Feladata a vizuális 

megismerő, alkotó képességeik fejlesztése. A kommunikáció köznapi, művészi, 

műszaki és tudományos módjának, a közlés és kifejezés képi formáinak 

megismertetése. A kreativitás, a problémafelismerő és –megoldó képesség, a 

képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet 

gazdagítása. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő egyben 

személyiségformáló szerepet tölt be. Jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit 

becsülő magatartás formálásához. 

FOGALMAK: 

Képkeret, kiemelés, képi egyensúly, térkitöltés, karakter, formahatároló vonal, térbeli 

helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

képkeret, kiemelés, képi egyensúly, térkitöltés, térbeli helyzet 

Javasolt tevékenység: 

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. Formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott 

valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. Akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyes-technika). 

 Dekoratív felület képi szerkesztése, térkitöltés, színek kiválasztása, arányok helyes 

egyensúlya. Mandala készítése. 

FOGALMAK: 

karakter, formahatároló vonal, arány, plaszticitás, színviszonyok 

Javasolt tevékenység: 

 A valóság, modell (pl. Épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos 

megfigyelése adott szempontok (pl. Térbeli helyzet, arány, plaszticitás, 

színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban, illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. Grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, 

konstruálás). 

 A valóság, célirányos megfigyelése adott szempontok alapján, természeti forma 

ábrázolása,   forma analízise, szerkezeti vizsgálata.  

 Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5. Évfolyam 
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 A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely 

művének bemutatása ajánlott: 

 Építmények: amiens-i székesegyház, Colosseum, debreceni Nagytemplom, 

Erektheion, fertődi Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, Hundertwasser épületei, 

festményei, Istar-kapu, jáki bencés apátsági templom, karnaki Ámon-templom, 

Kheopsz piramisa, Notre-Dame székesegyház-Párizs, nyírbátori református 

templom, Palazzo Farnese, Parthenon, Pantheon, pisai dóm, Pollack Mihály: 

Magyar Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház, Stonehenge, Szent Péter 

bazilika és kollonád, versailles-i palota, Ybl Miklós: Operaház, Szent István 

bazilika, Zikkurat- Úr 

 Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel 

tornya, Írnok szobor, Botticelli: Vénusz születése, Chagall: Párizs az ablakon 

keresztül, Csók István: A keresztapa reggelije, Csontváry Kosztka Tivadar: 

Magányos cédrus, Zarándolklás a cédrushoz, Öreg halász, Nagy Taormina, Mostar, 

delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, Dürer: Önarckép, Izsó Miklós: Táncoló 

paraszt, Laokoón-csoport, Manet: Reggeli a szabadban, Michelangelo: Dávid, 

Sixtus- kápolna freskói, Müron: Diszkoszvető, Munch: Sikoly, M.S. mester: Mária 

és Erzsébet találkozása, Nofretete fejszobra, Rippl-Rónai: Kalitkás nő, „kukoricás 

képek”, Rodin: Gondolkodó, Római portrészobor, Rubljov: Szentháromság, Soós 

Nóra: Buborékfújó VIII., Szamothrakéi Niké, Szinyei Merse Pál: Majális, Szent 

László legendákat ábrázoló freskók, Van Eyck: Arnolfiní házaspár, Van Gogh: 

Önarckép, Napraforgók, tájképek, grafikák, Velazquez: Las Meninas, Vermeer: 

Geográfus, Willendorfi vénusz 

 Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, 

Lánchíd-Budapest, Magyar Szent Korona és koronázási jelvények, 

nagyszentmiklósi kincs, Szkíta aranyszarvas, Tutanhamon arany halotti maszkja  
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6. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör  Óraszám 

1. Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 

2. Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat 

és reflexió 
5 

3. Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 
5 

4. Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
5 

5. Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 

6. Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, 

divat 
5 

7. Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, 

funkció 
5 

8. Valóság és képzelet 2 

Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – ALKOTÁSOK, STÍLUSOK 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A 

vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 

azonosságok és különbözőségek tudatosítása. Az élményt nyújtó, személyes 

megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek 

ismerete és alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, 

fogalmi és vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 



 

 

 

273 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

 A látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan 

szétválasztja; 

 Különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével 

tapasztalatait vizuálisan megjeleníti; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 

fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az 

objektív és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi 

művészettörténeti korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok 

megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. Képolvasás, látvány szöveges ismertetése 

a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális információk között) 

felhasználása az alkotás során is. 

 A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. Ókor, 

középkor, XVII-XVIII. Század, XIX-XX. Század) készült vizuális alkotások 

elemző összehasonlítása (pl. Történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, 

figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív 

felhasználása az alkotás során.  

 A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző 

műalkotásának, tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező 

képalkotás, plasztikus mű, vagy újraértelmezett tárgy készítése. (pl. Fekete alakos 

vázakép stílusában modern olimpiai sportág megjelenítése, timpanon forma 

kitöltése jelen korunkra jellemző témájú csoportképpel). 

 Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. Tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film 

képkockája), vizuális alkotások (pl. Figuratív/non-figuratív festmény, installáció) 

adott részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, 

rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos 

használatával. 

FOGALMAK: 

Klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti 

korok, stílus 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

Modern, kortárs vizuális művészet, szubjektív, stílus 

Javasolt tevékenységek: 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben. Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. 
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Tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. 

Figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek 

meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés 

érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával. 

 Kisfilmek, képek alapján az őskori művészet elemzése, „barlangfestmény” 

készítése gyűrt papíron. 

 Elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott művészettörténeti 

korszakok alapján. (pl.: egyiptomi, görög művészetből vett példák alapján) 

FOGALMAK: 

klasszikus, objektív, művészettörténeti korok, stílus 

Javasolt tevékenységek: 

 A valóság, modell (pl. Épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos 

megfigyelése adott szempontok (pl. Térbeli helyzet, arány, plaszticitás, 

színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban, illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. Grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, 

konstruálás). 

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. Formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott 

valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. Akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyes-technika). 

 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az 

objektív és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi 

művészettörténeti korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok 

megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. Képolvasás, látvány szöveges ismertetése 

a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális információk között) 

felhasználása az alkotás során is. 

2. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – SZEMÉLYES VIZUÁLIS 

TAPASZTALAT ÉS REFLEXIÓ 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A 

vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 

azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

− Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
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− Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján; 

− Különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− Megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít; 

− Adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, 

helyzeteket, történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat 

és megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Adott tartalmi keretekhez (pl. Irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív 

felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle 

forrásból (pl. Könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése 

és megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában. Szokatlan szituációkban 

(pl. Korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) különböző érzetek (pl. Mozgás, 

hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső képek megfigyelése, és az egyéni 

ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. Vegyes 

technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

FOGALMAK: 

Vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

vizuális élmény, hatás, asszociáció 

Javasolt tevékenységek: 

 Ismert alkotók, alkotások hangulati elemeinek, utóérzéseinek bemutatása, 

megfogalmazása képi elemekkel. Saját inspiráció kidomborítása. 

 Szokatlan szituációkban (pl. Korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. Mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező 

belső képek megfigyelése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális 

eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. Vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, 

fotó, fotómanipuláció) 
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FOGALMAK: 

karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Javasolt tevékenységek: 

 Kreatív alkotó tevékenység, meseillusztráció készítése.  Adott történet képi 

megjelenítése. 

 Kötelező olvasmányhoz, mondához illusztráció készítése. Mozgások, karakterek, 

térbeli viszonyok, arányok érzékeltetése. 

 Sokféle technikai megoldás, egyéni ötletek előtérbe helyezése. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben. 

3. TÉMAKÖR: MÉDIUMOK SAJÁTOSSÁGAI – MÉDIUMOK JELLEMZŐ 

KIFEJEZŐESZKÖZEI 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textusok. A művek 

(irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, 

használatával kapcsolatos néhány fontos alapfogalom (pl. Ismétlés, motívum, kompozíció) 

ismerete, helyes alkalmazása élőszóban. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

 Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán 

személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, 

asszociációit; 

 Vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen 

használt médiumok (pl. Fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) 

sajátosságainak, jellemző kifejezési eszközeinek (pl. Használt képi és szöveges 

elemek aránya, mérete, kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, 

kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, 
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nézőpont, kameramozgás, időbeliség) megismerése. A tapasztalatok adekvát 

használata érdekében információk, vizuális inspirációk gyűjtése, különös tekintettel 

a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló lehetőségekre. 

 Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása 

során a közvetítendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek 

leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. Tanult irodalmi alkotás 

inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak rajzos 

forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök 

használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. Szín, méret, arány, 

forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében 

egyénileg és csoportmunkában is. 

 Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő 

átalakítása társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs 

alkalmazásával. (Pl. Más tantárgy számára készült tankönyv egy érdeklődésére 

számot tartó oldalának átalakítására internetes oldallá, mobil applikációvá.)  A 

tapasztalatok felhasználása a további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy 

csoportmunkában. 

FOGALMAK: 

Vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, 

képkivágás, nézőpont 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

vizuális kifejezési eszközök, médium 

Javasolt tevékenységek: 

 Képes (pl. Fotósorozat), rajzos használati utasítás létrehozása az előzetesen 

értelmezett képi utasítások (pl. Műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. Az utasítás kipróbálása, 

ellenőrzése, a visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák alapján. 

 Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. Borító, plakát, csomagolóanyag, 

termékcimke)  tervezése, kivitelezése szabadon választott technikával (pl. Digitális 

képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a reklám 

hatásmechanizmusának tudatos használatával 

 A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szimbólumok (pl. 

Tájékozódás, közlekedés, cégérek, parancsikonok, attributumok) gyűjtése, 

értelmezése. A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. 

Események, időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, direkt jellé (pl. 

Piktogram, jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése (pl. Ismert útvonal rajzán 

vizuális jelzések kialakítása). 

 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a 

mozgássor fázisokra bontása (pl. Mozgókép „kikockázása”). A mozgás 

megjelenítése vizuális átírással (pl. Egyszerű tárgy-animáció, optikai játékok: 

pörgetős füzet) 

 Hang és kép együttes alkalmazása, szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 

üzenetek kapcsán.  
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 Reklámhordozó felületek gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészítő  

szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés alapján. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott 

grafikai        feladatként vagy képgrafikaként 

FOGALMAK: 

kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, nézőpont    

Javasolt tevékenységek: 

 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen 

használt médiumok (pl. Fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) 

sajátosságainak, jellemző kifejezési eszközeinek (pl. Használt képi és szöveges 

elemek aránya, mérete, kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, 

kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, 

nézőpont, kameramozgás, időbeliség) megismerése. A tapasztalatok adekvát 

használata érdekében információk, vizuális inspirációk gyűjtése, különös tekintettel 

a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló lehetőségekre. 

 Hang és kép együttes alkalmazása, szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 

üzenetek kapcsán.  

 Reklámhordozó felületek gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészítő 

szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés alapján. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott 

grafikai feladatként vagy képgrafikaként. 

4. TÉMAKÖR: TÉR ÉS IDŐBELI VISZONYOK – TÉR ÉS IDŐ VIZUÁLIS 

MEGJELENÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tudatos felismerése, 

leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények feldolgozása. Megfigyelt 

jelenség látványelemeinek megnevezése. Események, történések elmondása, részekre 

bontása, a jellemző fázisok megjelenítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 

megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, 

az ajánlott képanyag alapján; 
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 Adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, 

változásokat, eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

 Adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok 

képírási formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek 

(pl. Kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított 

perspektíva) megfigyelése, megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi 

falfestmények, középkori miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, Leonardo da Vinci: 

Utolsó vacsora, Vermeer belső terei, Szent Péter-bazilika Kollonád). 

 Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az 

ismeretek felhasználása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 

 Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. Folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és 

egy rövid történés (pl. Teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli 

változás, folyamat (pl. Jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy 

saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figyelembevételével, 

egyénileg vagy csoportban. 

FOGALMAK 

Tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 

megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont 

Javasolt tevékenységek: 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, (pl. Őskor, ókori egyiptomi, ókori görög és római, 

romanika, gótika, reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, 

művek tematikus csoportosítása (pl. Műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, 

tériség) szerint. 

 Egy iránypontos perspektíva alkalmazása, szabályszerűségeinek megismerése. A 

közvetlen környezetben található tárgyak elemzése forma és rendeltetés, valamint 

a díszítés kapcsolatán keresztül. 

FOGALMAK: 

időbeli változás vizuális megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

Javasolt tevékenységek: 
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 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben. 

 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a 

mozgássor fázisokra bontása, vizuális megjelenítése, tömörítése. Folyamatábra 

készítése a lényeg kiemelésével, képregény készítése különböző technikával és 

médiumokkal. 

 Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. Folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és 

egy rövid történés (pl. Teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli 

változás, folyamat (pl. Jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy 

saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figyelembevételével, 

egyénileg vagy csoportban. 

5. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓ ÉS BEFOLYÁSOLÁS – KÉP ÉS SZÖVEG 

ÜZENETE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák értelmezése. 

Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 

megjelenések: jel, alaprajz, térkép értelmezése. Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok 

értelmezése. Alapfokú jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a 

beszélő szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhasználat és 

testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

 A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

 A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 

megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

 Egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése 

érdekében önállóan információt gyűjt; 

 Célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a 

kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő 

művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi 

probléma témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával 

direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. Kiállítás 

plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált 

gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi 

inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi 

eszközök felhasználása az alkotás során egyénileg és csoportmunkában is. 

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű 

megjelenését keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és 

gyakorlatok során (pl. Képtelen reklám). 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok (pl. Sajtófotók szóbeli leírásával, 

„közvetítésével”) tapasztalatai alapján csoportmunkában is. 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, 

az ajánlott képanyag alapján. 

FOGALMAK: 

Kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, 

hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

kommunikációs felület, figyelemirányítás, kommunikációs cél, dokumentálás 

Javasolt tevékenységek: 

 Az vallási ikonok képi jelrendszerének (ikonográfia, attribútumok) megismerése, 

alkalmazása. 

 A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szimbólumok (pl. 

Tájékozódás, közlekedés, cégérek, parancsikonok) gyűjtése, értelmezése.  

 A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. Események, 

időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, direkt jellé (pl. Piktogram, 

jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése. 

 A számítástechnika képjelei („ikonok”) 

FOGALMAK: 

üzenet, hír/álhír, hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, befolyásolás 

Javasolt tevékenységek: 

 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. Plakát, képregény) 

után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának 

megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. Adott kép szövegaláírásának 
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megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez rendelése). Rövid reklám 

készítése. 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. Árnyjáték, dramatikus játék), szabad 

asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott 

grafikai feladatként (pl. Borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. 

 Saját kitűző, reklámszatyor, póló tervezése. (Kép és szöveg egysége.) Tudatos 

ökológiai szempontok betartásával. 

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű 

megjelenését keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és 

gyakorlatok során (pl. Képtelen reklám). 

6. TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – HAGYOMÁNY, 

DESIGN, DIVAT 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A különböző anyagokról 

szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti 

látványok megfigyelése, leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető manuális készségek működése az 

anyagalakítás során. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 

fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt; 

 Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 



 

 

 

283 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. 

Ünnepi és hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat 

változása) vizuális és szöveges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése 

különböző forrásokból (pl. Könyvtár, internet, interjú készítése az érintettekkel, 

Skanzen vagy helytörténeti kiállítás látogatása). 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. Háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 

telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) Tervezése és 

létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. Nemezelés, hímzés, szövés, 

fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával 

minta, díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott 

célok érdekében (pl. Saját pecsét, csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) 

különböző technikák felhasználásával (pl. Krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, 

filctoll, textilfestés). 

 A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának 

(pl. Épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. 

Anyaghasználat, technológia, rendeltetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi 

vonásaik kiemelése által szerzett információk és inspirációk felhasználásával, 

építmények, terek, tárgyak átalakítása választott eszközökkel (pl. Rajz, festés, 

kollázs, montázs, vegyes technika), személyes igényeknek megfelelően. 

FOGALMAK: 

Hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 

formaredukció, motívum, technológia 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

hagyomány, néprajz, népi kultúra, kézműves technika, formaredukció, motívum 

Javasolt tevékenységek: 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. Háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 

telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) Tervezése és 

létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. Nemezelés, hímzés, szövés, 

fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, 

és kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (Skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). A népi kultúrában fellelhető 

szakralitás (ősi rítusok és keresztény hagyományok).  

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. Háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 
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telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) Tervezése és 

létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. Nemezelés, hímzés, szövés, 

fonás, agyagozás, bőrmunka). 

FOGALMAK: 

design, divat, egyedi tárgy, formaredukció 

Javasolt tevékenységek: 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. Háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 

telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) Tervezése és 

létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. Nemezelés, hímzés, szövés, 

fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Modern trendek, törekvések, design alapelvei, változásai 

 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és kivitelezése különféle 

díszítőelemek (pl. Növényi, állati, geometrikus motívumok) gyűjtése, 

megfigyelése, tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, illetve az alkotó 

személyes közlési szándékával. 

 Hagyományos és modern (tárgyak, öltözékek, bútorok) összehasonlítása, tervezés,    

motívumkincs felhasználása, továbbgondolása. Dúc készítése, motívumok 

tervezése- díszítés.. 

7. TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – TÁRGYAK, 

TEREK, FUNKCIÓ  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek megnevezése. 

Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyzetének megállapítása. 

Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. Eszköz nélkül, illetve kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 
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fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt; 

 Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál; 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, 

az ajánlott képanyag alapján. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján (pl. Különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, 

terek) a közvetlen környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű 

vázlatrajzának (pl. Buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai 

könyvtár, beszélgető sarok, büfé) áttervezése, átalakítása megadott valós vagy 

játékos funkció megvalósítása (pl. Biztonságérzet, figyelemfelhívás, 

otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés során kísérletezés és többféle 

ötlet felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési folyamat szöveges 

bemutatása egyénileg és csoportmunkában is. 

 A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok 

jellemző építészeti stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és 

historizáló magyar építészet fontos épületein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: 

Lánchíd, Ybl Miklós: Operaház, Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum). A 

megismert stíluselemek felhasználása a tanuló valós környezetében található valós 

terek, épületrészletek áttervezésére. 

 Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. Kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, 

konyhai eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és földrajzi helyeken való 

megjelenésének összehasonlító vizsgálata adott szempontok mentén (pl. Funkció, 

anyag, forma, díszítés, környezetkárosítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes 

szöveges és vizuális bemutatása (pl. Tabló, prezentáció formájában). 

 Szokatlan egyéni funkcióra (pl. Álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság 

elszívás”, okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, 

vizsgált tárgyi, képi inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy 

csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, valamint a tervezési 

folyamat dokumentálásával (pl. Rajzok, képes inspirációk gyűjteménye, 

fotósorozat). 

FOGALMAK: 

Környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei   

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 
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Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. Védelem, szakralitás, 

figyelemfelkeltés, emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. Rajzos 

vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal (pl. Agyag, karton, 

fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-

teherhordó (pl. Oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. Gerenda, födém, boltív, boltozat, 

kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfigyelésével.  

 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. Bútor, szerszám, jármű, szerkezet, 

öltözék, hangszer), épületek (pl. Lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 

víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és rendeltetés, valamint a 

díszítés kapcsolatán keresztül, az összegyűjtött információk alapján. 

 Egyszerű épület /épületcsoport/ makettjének készítése. 

 Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. Alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. Tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban.  

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, 

és kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (pl. Skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). 

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves technikával (pl. 

Szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, papírmerítés) készített tárgy (pl. 

Iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos 

(pl. Adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció (hétköznapi, 

ünnepi) számára, a környezettudatosság lehetőségeinek figyelembevételével. 

 A népi vallásos ábrázolások elemzése, „parafrázis” (átirat) készítése 

 Különböző történeti korok (pl. Népvándorlás kora) és kultúrák (pl. Európán kívüli) 

sajátos, legjellemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző 

vizsgálata. 

8. TÉMAKÖR: VALÓSÁG ÉS KÉPZELET 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamatban. A 

vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző 

festészeti, grafikai és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére 

 Képes legyen élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait változatos vizuális 

eszközökkel kifejezni. Ismeri és megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat. 

Ismeri a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, felismer és megnevez 

koronként legalább 3-3 alkotást. Egyszerűbb modellek, alakok egyes tulajdonságait 

az ábrázolásban is ki tudja emelni. Ismeri a téri helyzetek megjelenítésének néhány 

módját. Több-kevesebb önállósággal alkalmazza a tanult ábrázolási technikákat. 

Törekszik a legmegfelelőbb anyagokat választani az adott feladathoz. 
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 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása által síkban és/vagy térben 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tantárgy feladata a vizuális megismerő képesség fejlesztése, a vizuális műveltség 

tudatos rendszerbe foglalása; s annak feltárása, hogy a keresztény művészet tartalmi 

és formai elemeinek, jel- és jelképrendszerének megismerése miként fejlesztheti a 

tanulók esztétikai-erkölcsi-etikai normák iránti fogékonyságát. Feladata a vizuális 

megismerő, alkotó képességeik fejlesztése. A kommunikáció köznapi, művészi, 

műszaki és tudományos módjának, a közlés és kifejezés képi formáinak 

megismertetése. A kreativitás, a problémafelismerő és –megoldó képesség, a 

képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet 

gazdagítása. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő egyben 

személyiségformáló szerepet tölt be. Jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit 

becsülő magatartás formálásához. 

FOGALMAK: 

Képkeret, kiemelés, képi egyensúly, térkitöltés, karakter, formahatároló vonal, térbeli 

helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok. 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

képkeret, kiemelés, képi egyensúly, térkitöltés, térbeli helyzet 

Javasolt tevékenység: 

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. Formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott 

valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. Akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyes-technika). 

 Dekoratív felület képi szerkesztése, térkitöltés, színek kiválasztása, arányok helyes 

egyensúlya. Mandala készítése. 

FOGALMAK: 

karakter, formahatároló vonal, arány, plaszticitás, színviszonyok 

Javasolt tevékenység: 

 A valóság, modell (pl. Épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos 

megfigyelése adott szempontok (pl. Térbeli helyzet, arány, plaszticitás, 

színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban, illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. Grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, 

konstruálás). 

 A valóság, célirányos megfigyelése adott szempontok alapján, természeti forma 

ábrázolása,   forma analízise, szerkezeti vizsgálata.  

 Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5. Évfolyam 
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 A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely 

művének bemutatása ajánlott: 

 Építmények: amiens-i székesegyház, Colosseum, debreceni Nagytemplom, 

Erektheion, fertődi Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, Hundertwasser épületei, 

festményei, Istar-kapu, jáki bencés apátsági templom, karnaki Ámon-templom, 

Kheopsz piramisa, Notre-Dame székesegyház-Párizs, nyírbátori református 

templom, Palazzo Farnese, Parthenon, Pantheon, pisai dóm, Pollack Mihály: 

Magyar Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház, Stonehenge, Szent Péter 

bazilika és kollonád, versailles-i palota, Ybl Miklós: Operaház, Szent István 

bazilika, Zikkurat- Úr 

 Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel 

tornya, Írnok szobor, Botticelli: Vénusz születése, Chagall: Párizs az ablakon 

keresztül, Csók István: A keresztapa reggelije, Csontváry Kosztka Tivadar: 

Magányos cédrus, Zarándolklás a cédrushoz, Öreg halász, Nagy Taormina, Mostar, 

delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, Dürer: Önarckép, Izsó Miklós: Táncoló 

paraszt, Laokoón-csoport, Manet: Reggeli a szabadban, Michelangelo: Dávid, 

Sixtus- kápolna freskói, Müron: Diszkoszvető, Munch: Sikoly, M.S. mester: Mária 

és Erzsébet találkozása, Nofretete fejszobra, Rippl-Rónai: Kalitkás nő, „kukoricás 

képek”, Rodin: Gondolkodó, Római portrészobor, Rubljov: Szentháromság, Soós 

Nóra: Buborékfújó VIII., Szamothrakéi Niké, Szinyei Merse Pál: Majális, Szent 

László legendákat ábrázoló freskók, Van Eyck: Arnolfiní házaspár, Van Gogh: 

Önarckép, Napraforgók, tájképek, grafikák, Velazquez: Las Meninas, Vermeer: 

Geográfus, Willendorfi vénusz 

 Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, 

Lánchíd-Budapest, Magyar Szent Korona és koronázási jelvények, 

nagyszentmiklósi kincs, Szkíta aranyszarvas, Tutanhamon arany halotti maszkja  
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7–8. ÉVFOLYAM 

A vizuális kultúra tantárgy feladata ebben az iskolaszakaszban is az, hogy a tanulók a 

vizuális művészet eszközeivel megismerhető világ jelenségeit megvizsgálják, értelmezzék, 

következtetéseiket az életkoruknak megfelelő szinten használják fel alkotó munkájukban. 

Az ebben az életkorban felerősödő mérlegelő gondolkodást, továbbá a személyes 

vélemények megjelenítését a vizuális kultúra tantárgy minden részterületén érdemes 

érvényesíteni. Itt jelenik meg a vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának 

személyiségformáló ereje. A vizuális kultúra tantárgy kultúraközvetítő hatása a történeti 

korok művészetének alkotó jellegű megismerésében rejlik. A magyar művészet kiemelkedő 

alkotásainak megismerése erősíti a nemzeti önazonosságtudatot és a szociális 

kompetenciák fejlesztését is támogatja. A kamaszkorú tanulók szívesen versengenek 

egymással, kortársaik véleménye, elismerése látszólag fontosabb a szülők és pedagógusok 

elismerésénél, ezért a tárgy műveltségi anyagának elsajátítását érdemes felnőttekre szabott 

műveltségi játékok formájában motiválni.  A realitásigény erősödésével a tanulók 

érdeklődése erőteljesebben fordul a mindennapi vizuális jelenségek felé, így a tantárgy 

határozott célja a médiatudatosság fejlesztése, a fenntarthatóság, a környezettudatos 

szemlélet erősítése.  

A technikai médiumok használatának túlsúlya miatt rendkívül fontos az újabb vizuális 

médiumok sajátosságainak megismertetése a tanulókkal és azok kritikai, mérlegelő 

használatának kialakítása bennük.  Ez az iskolaszakasz az, ahol a mozgóképek és a 

médiaszövegek értelmezése és megértése legalább olyan fajsúlyos kérdés, mint a divat, a 

szűkebb és tágabb környezet vizuális kultúrája, és az ebben megjelenő technológia. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

A vizuális kultúra területeitől független, általános értékelési szempontok : 

 1. A feladat értelmezése (megértette-e a tanuló a feladatot, milyen mértékben)  

 2. A tanuló önmagához képest nyújtott teljesítménye  

 3. Kitartó, elmélyült alkotótevékenység  

 4. Komponálás (képmező választás, méret, elrendezés, figyelemirányítás, 

ritmus) 

 5. Anyag- és eszközhasználat (technika alkalmazása) 

1. Kifejezés-típusú alkotások (köznapi és művészi élmény, hangulat, érzés, emlék, gondolat 

kifejezése, szépirodalmi illusztráció készítése)  kreativitás (az alkotás összességének 

egyedi, újszerű volta)  szuggesztivitás  szépirodalmi illusztrációnál, a szövegtartalomhoz 

kapcsolódó ábrázolási elemek használata adja az értékelés alapját. 

2. Köznapi-informatív-tudományos-vizuális-kommunikációs alkotások (modell/látvány 

utáni ábrázolás a külső jellemzők megmutatásával és a szerkezet feltárásával; alaprajz, 

nézetrajzok, metszetrajzok; magyarázó-értelmező ábrázolások – pl. Használat, készítés, 

kémiai-biológiai folyamat, természeti változás értelmezése; térkép- és útvonalrajz; jelek és 

jelzések)  az ábrázolási szabályok (konvenciók) alkalmazási szintje/mértéke  az 

ábrázolás közérthetősége  modell utáni ábrázolásnál a modellhez/látványhoz való objektív 

hasonlóság a vizuális kommunikációs alkotások értékelése szóban vagy érdemjeggyel 

történik. 

3. Tárgy- és környezetkultúra területébe tartozó alkotások (funkcióhoz kötődéssel díszített 

és díszítetlen használati- és jeltárgy készítése, környezet át/kialakítása)  a méret, a forma, 
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a szerkezet, a választott anyag megfelelése a funkciónak  a tárgy üzeneti tartalmát 

szolgálja-e a forma, a szerkezet és a díszítés  a funkciót nem gátolja-e a felületminőség, a 

díszítés a tárgy- és környezetkultúrás alkotások értékelése szóban vagy érdemjeggyel 

történik. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képességét.  Fontos szerepet 

kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett 

értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az 

életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos rajzi tevékenységek mellett a diákoknak 

lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított 

képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített munkák (rajz, 

festmény, poszter, plakát, prezentáció, stb.) Létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

A tanévben készült kiemelkedő sík- és térbeli alkotások megtekinthetők iskolánk év végi 

kiállításán.  

A 7–8. Évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Helyi óraszám 

1. Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 10 

2. Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 10 

3. Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 10 

4. Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 10 

5. Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 8 

6. Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 10 

7. Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 10 

8. Múzeumi órák, a művészi közlés 4 

Összes óraszám: 72 
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7. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve Helyi óraszám 

1. Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 

2. Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 5 

3. Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 5 

4. Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 5 

5. Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 

6. Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 

7. Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 5 

8. Múzeumi órák, a művészi közlés 2 

Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – ALKOTÁSOK, STÍLUSOK 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak megfigyelése és kifejező 

ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az 

alkotó-tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az 

alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési szándéknak 

megfelelő alkalmazása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, 

részletgazdagon szövegesen jellemez, bemutat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 

fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt; 
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 Tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített 

hatás szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban; 

 Megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott 

művész alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, 

stílusban készült alkotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. Kora 

középkori és reneszánsz vagy barokk és XX-XXI. Századi emberábrázolás, 

klasszikus és modern építészet anyaghasználata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás 

a modern művészetben) származó tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. 

Stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasználat és funkció) és felhasználása 

az alkotás során. Az adott témához társított korszakra, stílusra jellemző elemek, 

karakter felhasználásával vagy hangsúlyozásával fantáziát, belső képeket, intuíciót 

felhasználó feladatok megoldása (pl. Művek átdolgozása, parafrázis készítése, 

társasjáték, számítógépes játék tervezése, prezentáció, színházi, filmes látványterv, 

irodalmi, zenei illusztráció). 

 Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző 

szempontok (pl. Műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint. 

FOGALMAK 

Képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, 

parafrázis, vizuális napló, látványterv 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet  

Javasolt tevékenységek: 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténetikorszakok, stílusirányzatok stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. Műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint.  A keresztény művészet megjelenése a 

XIX. Században.  

FOGALMAK 

művészi kifejezés, parafrázis, vizuális napló, látványterv 

Javasolt tevékenységek 

 Prezentáció készítése adott művészeti témában, személyes vélemény 

megfogalmazása, reflexiók. 

 Színházi, filmes élmény alapján látványterv létrehozása, irodalmi alkotáshoz 

illusztráció készítése. 

 Művek átdolgozása,: pl.: parafrázis készítése, társasjáték, számítógépes játék 

tervezése,  
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 Prezentáció, színházi, filmes látványterv, irodalmi, zenei illusztráció. 

2. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – SZEMÉLYES VIZUÁLIS 

TAPASZTALAT ÉS REFLEXIÓ 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A 

vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 

azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat, 

magyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít; 

 A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

 Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán  

személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, 

asszociációit; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Művészeti élmények (pl. Zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális 

megjelenítése, átírása különböző eszközökkel (pl. Festés, kollázs, installáció, fotó, 

rövidfilm) önkifejező alkotásokban. A megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

 Elvont fogalmak (pl. Hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) 

változatos vizuális megjelenítésére műalkotások gyűjtése (pl. Tabló, prezentáció) 

egyénileg vagy csoportmunkában. A gyűjtemények bemutatása, vitatható 

műalkotások kapcsán az érvelés gyakorlása. 

 Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka 

más elvont fogalom megjelenítése céljából. 

 Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, Escher, 

Giacometti, Giotto, Haring, Michelangelo, Modigliani, Monet, Moor, Munkácsy, 

Rembrandt, Shiota, van Gogh, Vasarely, Vermeer) vagy választott stílus (pl. 

Bizánci, expresszionizmus, gótika, impresszionizmus, pop-art, reneszánsz, 

szürrealizmus) jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűjtése és a gyűjtött 
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információk felhasználása játékos alkotó feladatokban (pl. Műfaj vagy médium 

csere, életműbe illő „hamisítvány” kreálása, öltözet kollekció tervezése) 

 Adott látvány, tárgy együttes (pl. Félhomály, ellenfény, alulnézet, letakart beállítás, 

felborult pad, kiborult kuka, kötél, tűzoltó kalapács, fél pár strandpapucs) vizuális 

ábrázolása (pl. Fotó, rajz, festés, plasztika), majd a látvány kiegészítése, 

továbbgondolása választott vizuális alkotások (pl. Matisse: Csendélet kék asztalon, 

Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic, Munch: Sikoly, Vermeer: Geográfus,) képi 

elemeinek felhasználásával a személyes mondanivaló érdekében (pl. A felborult 

padtól megrémült lány, A geográfus csodálkozva vizsgálja a félhomályban a fél pár 

strandpapucsot)  

 A XIX-XX. Századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak megismerése 

(Barabás, Borsos, Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz 

televíziós műveltségi vetélkedők stílusában változatos tesztkérdések írása 

egyénileg vagy csoportban. Egyéni felkészülés után a vetélkedő eljátszása 

FOGALMAK 

Vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

vizuális átírás, kiemelés eszközei, enteriőr 

Javasolt tevékenységek: 

 A valóság, modell célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. Térbeli helyzet, 

arány, plaszticitás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban, illetve térben, 

különböző technikákkal (pl. Grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, 

mintázás, konstruálás). Továbbgondolása, kiegészítése személyes mondanivalóval 

konkrét művészeti alkotások tükrében. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása síkban és/vagy térben. Enteriőrök megfigyelése, elemzése. 

 Kvíz, tesztkérdések készítése a tanult alkotásokról csoportokban. 

FOGALMAK 

fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt 

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. Formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott 

valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal előtérbe helyezve a szín- és fényhatásokat (pl. Akvarell, 

temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyes-technika). 

 Kisfilmek, műalkotások alapján a magyar XIX.-XX. Századi művészet 

legjelentősebb alkotásainak elemzése, kép készítése, továbbgondolása különböző 

technikákkal. 
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3. TÉMAKÖR: MÉDIUMOK SAJÁTOSSÁGAI – MÉDIUMOK JELLEMZŐ 

KIFEJEZŐESZKÖZEI  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, változások 

megfigyelése, ábrázolása. Tervvázlatok készítése. Reflektálás filmes élményekre. Szabad 

asszociáció. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán 

személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, 

asszociációit; 

 Vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. Időszervezés, 

képkivágás/kameramozgás, plán, hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett 

feladatokban (pl. Storyboard készítése megadott képkockából kiindulva, rövidfilm 

készítése megadott fogalomból vagy fotóból kiindulva), mely a médium sajátos 

(nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

 Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. Sajtófotó, híroldal, 

blog, filmetűd, klip, videóinstalláció) hétköznapi kommunikációs, továbbá 

személyes és művészi kifejező szándékának összehasonlítása. 

FOGALMAK 

Címrend, tipográfia,  illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

címrend, tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 
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Javasolt tevékenységek: 

 A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd kreatív 

alkalmazása összetettebb feladat kapcsán, mely a médium sajátos (nyelvi) 

működésének felismerését célozza meg. 

 Story-board,  videóanyag készítése megadott fogalomból vagy fotográfiákból 

kiindulva. Rövidfilm forgatása ünnepekhez vagy adott témához kapcsolódva 

csoportmunkában. Magyar rendezők alkotásainak elemzése megadott szempontok 

alapján.(kameramozgás, kameraállás, fények, művészi kifejező szándék alapján) 

4.  TÉMAKÖR: IDŐBELI ÉS TÉRBELI VISZONYOK – TÉR ÉS IDŐ VIZUÁLIS 

MEGJELENÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tudatos felismerése, 

leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények feldolgozása. Megfigyelt 

jelenség látványelemeinek megnevezése. Események, történések elmondása, részekre 

bontása, a jellemző fázisok megjelenítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 

megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

 A helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és 

szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

 Adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok 

képírási formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek 

megfigyelése és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, 

megjelenítő módjaival, (pl. Ókori egyiptomi, középkor, reneszánsz, barokk, 

impresszionizmus, XX-XXI. Század művészeti törekvései). 

 A tér, térbeliség (pl. Kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása az 

egy iránypontos perspektíva szabályaival.  Az elkészült alkotások, rajzok 

kiegészítése (pl. Személyes szöveggel, saját fotóval, képrészlettel, műalkotások 

szereplőivel). 
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 A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása szögletes 

testek rajzi megjelenítésében.  

 Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket bemutató 

műalkotások (pl. Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti elvének 

megfigyelése után változatok önálló alkotása. 

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek 

technikatörténeti hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny 

faces) stop motion típusú animációs kisfilmek készítése csoportban. 

FOGALMAK 

Állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis 

Javasolt tevékenységek: 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. Műalkotások, filmek, fotók…) 

önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 

megkülönböztetésével, illetve az elemzés eredményének, a következtetéseknek a 

bemutatása szöveggel és képekkel. 

 Kezdeti animációs filmek megtekintése, megismerése. Majd saját kisfilm készítése 

csoportokban, melyben képkockánként történik a beállítás és a rögzítés. 

FOGALMAK: 

perspektíva, axonometria 

Javasolt tevékenységek: 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. Század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés adott témában 

a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával. 

 Tárgytervezés, tárgyalkotás a vizuális felmérésből, megismerésből származó 

elemző tapasztalatok alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok függvényében. 

Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. Alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés  megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az ötlettől a kivitelezésig. Ábrázolás 

a két iránypontos perspektíva szabályai szerint. 

 Egyméretű axonometrikus ábrázolás alapján készült terek megfigyelése, majd saját 

tervezése. 
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5. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓ ÉS BEFOLYÁSOLÁS – KÉP ÉS SZÖVEG 

ÜZENETE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempontok alapján, olvasása, 

értelmezése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 

megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is; 

 A helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és 

szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

 Nem vizuális információkat (pl. Számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző 

célok (pl. Tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté 

alakít; 

 Gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök 

segítségével prezentálja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. Napilap, magazin, 

honlap) alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások értelmezése (pl. 

Címrend, betűméret, tipográfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, 

linkek, hang-és képanyagok) és felhasználása játékos tervező feladatokban (pl. 

Híroldal tervezése az osztály számára, saját profil tervezése) egyénileg és 

csoportmunkában. 

 Nem vizuális információk (pl. Számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok 

(pl. Tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása 

(pl. Rajz, festés, térbeli konstrukció, fotó, film, installáció, számítógépes 

infografika, fényjáték segítségével), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával 

(pl. Szubjektív térkép, „hangulathőmérő”). 

 Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az adott 

szituációhoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez 

leginkább illeszkedő, kifejező és változatos vizuális eszközökkel prezentáció 

létrehozása, a gondolatok, tervek, vélemények, észrevételek bemutatásához (pl. 

Tabló, képfolyam, diagram, digitális prezentáció). 

 Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és 

fogalmi/szöveges üzenetének tanulmányozása, azok egymást befolyásoló, 
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módosító, erősítő, illetve gyengítő hatásának vizsgálata játékos feladatokban (pl. 

Adott kép továbbgondolása különböző képaláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép 

vagy csak hang alapján a szituáció reprodukálása). 

FOGALMAK 

Verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

Javasolt tevékenységek: 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. Képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). A vizuális kommunikáció 

különböző formáinak csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális kifejező 

eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

 Mozgóképi szövegek (pl. Filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs 

filmek) megfigyelése és elemzése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a 

figyelemirányítás, kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, 

közelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások 

tempója). 

 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. Plakát, képregény) 

után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának 

megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. Adott kép szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez rendelése). Rövid reklám 

készítése. 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. Árnyjáték, dramatikus játék), szabad 

asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 

6. TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – HAGYOMÁNY, 

DESIGN, DIVAT 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok megfogalmazása. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. 

Egyszerű téri helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 Látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, 

részletgazdagon szövegesen jellemez, bemutat; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 

fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt; 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök 

segítségével prezentálja; 

 Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. Védelem, álcázás, 

stílusváltás) érdekében, a történeti korok és a modern design tárgyainak vizsgálatán 

keresztül. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. Metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) a saját tervek megjelenítése szabadkézi rajzban. 

 Személyes tárgyak (pl. Öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) 

elemzése és megjelenítése a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen 

választott eszközökkel (pl. Stíluslap, divatrajz).  

 Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző 

díszítőmotívumait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével 

mintatervezés különböző léptékben, és a minta felhasználása a 

környezetalakításban (pl. Festett faldekoráció tervezése a kiindulásként használt 

magyar tájegység közösségi tere, épülete számára). 

FOGALMAK: 

Metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, 

Javasolt tevékenységek: 

 Létrehozott vagy talált tárgyak metszeti, vetületi, nézeti ábrázolása. Díszítésének 

megtervezése és kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. Növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmányozása után, oly módon, 
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hogy a díszítmény összhangban legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi 

üzenetével, illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

FOGALMAK 

tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

Javasolt tevékenységek: 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, 

és kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (Skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). Hagyományos népi kézműves 

technikák megismerése, alkalmazása. A népi kultúrában fellelhető szakralitás (ősi 

rítusok és keresztény hagyományok). Modern trendek, törekvések, design alapelvei, 

változása. 

 Hagyományos és modern (tárgyak, öltözékek, bútorok) összehasonlítása, tervezés, 

motívumkincs felhasználása, továbbgondolása. Dúc készítése, motívumok 

tervezése- díszítés. Ruhatervezés, divatrajz, stílus. 

 Faldekoráció tervezése közösségi térbe, népművészeti motívumkincs 

felhasználásával. 

7.  TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – TÁRGYAK, 

TEREK, FUNKCIÓ  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA  

ELŐZETES ISMERETEK: 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok megfogalmazása. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. 

Egyszerű téri helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. Klasszikus és modern épület, 

labirintus, térinstalláció) elemző vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, a tér 

megjelenítésének (pl. 2D és 3D) lehetőségeivel kísérletezve (pl. 2D-ből 3D 

megjelenítés: pop-up technika, papírplasztika, makett készítése, 3D-ből 2D 

megjelenítés: épület fotói alapján alaprajz „rekonstrukció”). 

 A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása 

(pl. Térhasznosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, 

közösségi tér a településen), elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális 

rögzítése, majd a végleges megoldási javaslat kidolgozása, modellezése és 

bemutatása egyénileg és csoportmunkában. Az adott cél érdekében folyó tervezési 

folyamat lépéseinek dokumentálása. 

 Személyes tárgy (pl. Fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció 

megtartásával, ugyanakkor sajátos szempontok érvényesítésével (pl. Abszurd vagy 

természet inspirálta formaalakítás, tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből 

származó elemző tapasztalatok (pl. Mérés, információgyűjtés, ötletek vázlatos 

megjelenítése) alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

FOGALMAK 

Építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

építészeti elem, lépték 

Javasolt tevékenységek: 

 A közvetlen környezetben található tárgyak, épületek elemzése forma és 

rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az összegyűjtött információk 

alapján. 

 Egyszerű épület /épületcsoport/, labirintus ábrázolása térben, makettjének 

elkészítése. 

 Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. Alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. Tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban.  

FOGALMAK 

designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. Védelem, szakralitás, 

figyelemfelkeltés, emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. Rajzos 

vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal (pl. Agyag, karton, 

fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak).  

 Közösségi belső terek hasznosítása, terv készítése, modellezése, dokumentálása.  

 Személyes tárgy tervezése, egyedi motívumokkal történő díszítése, gazdaságos 

anyaghasználattal.  
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8. TÉMAKÖR: MÚZEUMI ÓRÁK, A MŰVÉSZI KÖZLÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A 

vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 

azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére elsajátítsa az alábbiakat: 

 Kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások megismerése, képek elemzése, 

értékelése szóban, vagy írásban, művészettörténeti füzet szerkesztése.  

 Művészettörténeti témában adatok gyűjtése. Művészeti korok elhatárolása. 

Fogalmak elsajátítása, alkalmazása. 

 A tanuló törekszik saját személyes képi kifejezésmód kialakítására. A hangulat, az 

érzelmek kifejezését kiemeléssel, átírással oldja meg. Segítséggel alkalmazza a 

megismert műelemzési módokat. Példákban felismeri és megkülönbözteti a 

művészeti ágakat és a műfajokat. Alkalmazza a tanult ábrázolási módszereket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanuló képes legyen élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait változatos 

vizuális eszközökkel kifejezni. Ismeri és megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat. 

Ismeri a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, felismer és megnevez koronként 

legalább 3-3 alkotást. Egyszerűbb modellek, alakok egyes tulajdonságait az 

ábrázolásban is ki tudja emelni. Ismeri a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját. 

Több-kevesebb önállósággal alkalmazza a tanult ábrázolási technikákat. Törekszik a 

legmegfelelőbb anyagokat választani az adott feladathoz. 

FOGALMAK 

Eredetiség, technikák, címek, művészek, művészeti korok, összefüggések  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

technikák, címek, művészek, művészeti korok, összefüggések  

Javasolt tevékenységek: 

 Kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások megismerése 

 Múzeumlátogatás, időszakos kiállítások megtekintése városunk múzeumaiban 

(Ferenczy, Kmetty, Barcsay, Czóbel, Ámos Imre -Anna Margit, Kovács Margit 
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Múzeum…) és Budapesten (Műcsarnok, Szépművészeti Múzeum, Nemzeti 

Galéria, időszakos kiállítások.  

 Képelemzések 

 Művészeti korok jellemzői, művészek élete, alkotói munkássága 

 Interakció a kiállításokon, digitális eszközök használata, múzeumpedagógiai 

füzetek kitöltése, művészettörténeti füzet szerkesztése a tanult korok alapján. 

 Művészeti korok, művészeti ágak és az alkotók megismerése, előadások, PPT 

szerkesztése. 

 Ajánlott műtípusok, művek, alkotók: 7. Évfolyam 

 A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely 

művének bemutatása ajánlott: 

 Építmények: Gaudi: Sagrada Familia, Gropius: A Bauhaus központi épülete, Le 

Corbusier: Ronchamp-i kápolna, Makovecz Imre épületei, Pollack Mihály: Nemzeti 

Múzeum, Steindl Imre: Országház 

 

 Képzőművészeti alkotások: Baldessari: Stonehenge 2005, Barabás Miklós 

portréfestményei, Bernáth Aurél: Tél, Borsos József: Nemzetőr, Bosch: A hét 

főbűn, Brueghel: Vakok, Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti, Caravaggio: 

Szent Máté elhivatása, Fáraó vadászaton-thébai falfestmény, Gauguin: Mi újság? 

(Tahiti nők), Giacometti: Erdő, Giotto: Szent Ferenc élete, Kandinszkij: Sárga piros 

kék, La Tour: A születés, Madarász Viktor történelmi festményei, Man Rey: 

Ajándék, Massaccio: Szentháromság, Markó Károly tájképei, Matisse: Csendélet 

kék asztalon, Mányok Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Marcus Aurelius lovasszobra, 

M.C. Escher grafikái, Memling: Jelenetek Mária életéből, Moholy-Nagy: Q1 

Suprematistic, Modigliani: Jeanne Hébuterne sárga pulóverben, Monet: A felkelő 

nap impressziója, Moore: Fekvő figura, Munkácsy Mihály: Tépéscsinálok, Ecce 

homo, Orosz István grafikái, Paál László tájképei, Picasso: Guernica, Avignoni 

kisasszonyok, Raffaello: Az athéni iskola, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Shiota: 

Emlékeső, Vermeer: Geográfus 

 Egyéb: Cristo, Dali, Vasarely 
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8. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve Helyi óraszám 

1. Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 

2. Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 5 

3. Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 5 

4. Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 5 

5. Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 

6. Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 

7. Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 5 

8. Valóság és képzelet 2 

Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – ALKOTÁSOK, STÍLUSOK 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak megfigyelése és kifejező 

ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az 

alkotó-tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az 

alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési szándéknak 

megfelelő alkalmazása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, 

részletgazdagon szövegesen jellemez, bemutat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 

fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt; 
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 Tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített 

hatás szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban; 

 Megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott 

művész alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, 

stílusban készült alkotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. Kora 

középkori és reneszánsz vagy barokk és XX-XXI. Századi emberábrázolás, 

klasszikus és modern építészet anyaghasználata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás 

a modern művészetben) származó tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. 

Stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasználat és funkció) és felhasználása 

az alkotás során. Az adott témához társított korszakra, stílusra jellemző elemek, 

karakter felhasználásával vagy hangsúlyozásával fantáziát, belső képeket, intuíciót 

felhasználó feladatok megoldása (pl. Művek átdolgozása, parafrázis készítése, 

társasjáték, számítógépes játék tervezése, prezentáció, színházi, filmes látványterv, 

irodalmi, zenei illusztráció). 

 Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző 

szempontok (pl. Műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint. 

FOGALMAK 

Képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, 

parafrázis, vizuális napló, látványterv 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet  

Javasolt tevékenységek: 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténetikorszakok, stílusirányzatok stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. Műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint.  A keresztény művészet megjelenése a 

XIX. Században.  

FOGALMAK 

művészi kifejezés, parafrázis, vizuális napló, látványterv 

Javasolt tevékenységek 

 Prezentáció készítése adott művészeti témában, személyes vélemény 

megfogalmazása, reflexiók. 

 Színházi, filmes élmény alapján látványterv létrehozása, irodalmi alkotáshoz 

illusztráció készítése. 

 Művek átdolgozása,: pl.: parafrázis készítése, társasjáték, számítógépes játék 

tervezése,  
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 Prezentáció, színházi, filmes látványterv, irodalmi, zenei illusztráció. 

2. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS MŰVÉSZETI JELENSÉGEK – SZEMÉLYES VIZUÁLIS 

TAPASZTALAT ÉS REFLEXIÓ 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

A művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A 

vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 

azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat, 

magyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít; 

 A vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

 Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán  

személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, 

asszociációit; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Művészeti élmények (pl. Zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális 

megjelenítése, átírása különböző eszközökkel (pl. Festés, kollázs, installáció, fotó, 

rövidfilm) önkifejező alkotásokban. A megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

 Elvont fogalmak (pl. Hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) 

változatos vizuális megjelenítésére műalkotások gyűjtése (pl. Tabló, prezentáció) 

egyénileg vagy csoportmunkában. A gyűjtemények bemutatása, vitatható 

műalkotások kapcsán az érvelés gyakorlása. 

 Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka 

más elvont fogalom megjelenítése céljából. 

 Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, Escher, 

Giacometti, Giotto, Haring, Michelangelo, Modigliani, Monet, Moor, Munkácsy, 

Rembrandt, Shiota, van Gogh, Vasarely, Vermeer) vagy választott stílus (pl. 

Bizánci, expresszionizmus, gótika, impresszionizmus, pop-art, reneszánsz, 

szürrealizmus) jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűjtése és a gyűjtött 
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információk felhasználása játékos alkotó feladatokban (pl. Műfaj vagy médium 

csere, életműbe illő „hamisítvány” kreálása, öltözet kollekció tervezése) 

 Adott látvány, tárgy együttes (pl. Félhomály, ellenfény, alulnézet, letakart beállítás, 

felborult pad, kiborult kuka, kötél, tűzoltó kalapács, fél pár strandpapucs) vizuális 

ábrázolása (pl. Fotó, rajz, festés, plasztika), majd a látvány kiegészítése, 

továbbgondolása választott vizuális alkotások (pl. Matisse: Csendélet kék asztalon, 

Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic, Munch: Sikoly, Vermeer: Geográfus,) képi 

elemeinek felhasználásával a személyes mondanivaló érdekében (pl. A felborult 

padtól megrémült lány, A geográfus csodálkozva vizsgálja a félhomályban a fél pár 

strandpapucsot)  

 A XIX-XX. Századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak megismerése 

(Barabás, Borsos, Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz 

televíziós műveltségi vetélkedők stílusában változatos tesztkérdések írása 

egyénileg vagy csoportban. Egyéni felkészülés után a vetélkedő eljátszása 

FOGALMAK 

Vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

vizuális átírás, kiemelés eszközei, enteriőr 

Javasolt tevékenységek: 

 A valóság, modell célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. Térbeli helyzet, 

arány, plaszticitás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban, illetve térben, 

különböző technikákkal (pl. Grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, 

mintázás, konstruálás). Továbbgondolása, kiegészítése személyes mondanivalóval 

konkrét művészeti alkotások tükrében. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 

művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó 

felhasználása síkban és/vagy térben. Enteriőrök megfigyelése, elemzése. 

 Kvíz, tesztkérdések készítése a tanult alkotásokról csoportokban. 

FOGALMAK 

fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt 

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. Formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott 

valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal előtérbe helyezve a szín- és fényhatásokat (pl. Akvarell, 

temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyes-technika). 

 Kisfilmek, műalkotások alapján a magyar XIX.-XX. Századi művészet 

legjelentősebb alkotásainak elemzése, kép készítése, továbbgondolása különböző 

technikákkal. 
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3. TÉMAKÖR: MÉDIUMOK SAJÁTOSSÁGAI – MÉDIUMOK JELLEMZŐ 

KIFEJEZŐESZKÖZEI  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, változások 

megfigyelése, ábrázolása. Tervvázlatok készítése. Reflektálás filmes élményekre. Szabad 

asszociáció. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán 

személyes módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, 

asszociációit; 

 Vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. Időszervezés, 

képkivágás/kameramozgás, plán, hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett 

feladatokban (pl. Storyboard készítése megadott képkockából kiindulva, rövidfilm 

készítése megadott fogalomból vagy fotóból kiindulva), mely a médium sajátos 

(nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

 Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. Sajtófotó, híroldal, 

blog, filmetűd, klip, videóinstalláció) hétköznapi kommunikációs, továbbá 

személyes és művészi kifejező szándékának összehasonlítása. 

FOGALMAK 

Címrend, tipográfia,  illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

címrend, tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 
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Javasolt tevékenységek: 

 A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd kreatív 

alkalmazása összetettebb feladat kapcsán, mely a médium sajátos (nyelvi) 

működésének felismerését célozza meg. 

 Story-board,  videóanyag készítése megadott fogalomból vagy fotográfiákból 

kiindulva. Rövidfilm forgatása ünnepekhez vagy adott témához kapcsolódva 

csoportmunkában. Magyar rendezők alkotásainak elemzése megadott szempontok 

alapján.(kameramozgás, kameraállás, fények, művészi kifejező szándék alapján) 

4.  TÉMAKÖR: IDŐBELI ÉS TÉRBELI VISZONYOK – TÉR ÉS IDŐ VIZUÁLIS 

MEGJELENÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek tudatos felismerése, 

leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett élmények feldolgozása. Megfigyelt 

jelenség látványelemeinek megnevezése. Események, történések elmondása, részekre 

bontása, a jellemző fázisok megjelenítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 

megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

 A helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és 

szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

 Adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok 

képírási formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek 

megfigyelése és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, 

megjelenítő módjaival, (pl. Ókori egyiptomi, középkor, reneszánsz, barokk, 

impresszionizmus, XX-XXI. Század művészeti törekvései). 

 A tér, térbeliség (pl. Kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása az 

egy iránypontos perspektíva szabályaival.  Az elkészült alkotások, rajzok 

kiegészítése (pl. Személyes szöveggel, saját fotóval, képrészlettel, műalkotások 

szereplőivel). 
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 A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása szögletes 

testek rajzi megjelenítésében.  

 Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket bemutató 

műalkotások (pl. Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti elvének 

megfigyelése után változatok önálló alkotása. 

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek 

technikatörténeti hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny 

faces) stop motion típusú animációs kisfilmek készítése csoportban. 

FOGALMAK 

Állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis 

Javasolt tevékenységek: 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. Műalkotások, filmek, fotók…) 

önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 

megkülönböztetésével, illetve az elemzés eredményének, a következtetéseknek a 

bemutatása szöveggel és képekkel. 

 Kezdeti animációs filmek megtekintése, megismerése. Majd saját kisfilm készítése 

csoportokban, melyben képkockánként történik a beállítás és a rögzítés. 

FOGALMAK: 

perspektíva, axonometria 

Javasolt tevékenységek: 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. Század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés adott témában 

a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával. 

 Tárgytervezés, tárgyalkotás a vizuális felmérésből, megismerésből származó 

elemző tapasztalatok alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok függvényében. 

Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. Alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés  megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az ötlettől a kivitelezésig. Ábrázolás 

a két iránypontos perspektíva szabályai szerint. 

 Egyméretű axonometrikus ábrázolás alapján készült terek megfigyelése, majd saját 

tervezése. 
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5. TÉMAKÖR: VIZUÁLIS INFORMÁCIÓ ÉS BEFOLYÁSOLÁS – KÉP ÉS SZÖVEG 

ÜZENETE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempontok alapján, olvasása, 

értelmezése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív 

módon generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan 

megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

 Vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is; 

 A helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és 

szöveg, a kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

 Nem vizuális információkat (pl. Számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző 

célok (pl. Tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté 

alakít; 

 Gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök 

segítségével prezentálja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. Napilap, magazin, 

honlap) alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások értelmezése (pl. 

Címrend, betűméret, tipográfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, 

linkek, hang-és képanyagok) és felhasználása játékos tervező feladatokban (pl. 

Híroldal tervezése az osztály számára, saját profil tervezése) egyénileg és 

csoportmunkában. 

 Nem vizuális információk (pl. Számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok 

(pl. Tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása 

(pl. Rajz, festés, térbeli konstrukció, fotó, film, installáció, számítógépes 

infografika, fényjáték segítségével), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával 

(pl. Szubjektív térkép, „hangulathőmérő”). 

 Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az adott 

szituációhoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez 

leginkább illeszkedő, kifejező és változatos vizuális eszközökkel prezentáció 

létrehozása, a gondolatok, tervek, vélemények, észrevételek bemutatásához (pl. 

Tabló, képfolyam, diagram, digitális prezentáció). 

 Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és 

fogalmi/szöveges üzenetének tanulmányozása, azok egymást befolyásoló, 
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módosító, erősítő, illetve gyengítő hatásának vizsgálata játékos feladatokban (pl. 

Adott kép továbbgondolása különböző képaláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép 

vagy csak hang alapján a szituáció reprodukálása). 

FOGALMAK 

Verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

Javasolt tevékenységek: 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. Képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). A vizuális kommunikáció 

különböző formáinak csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális kifejező 

eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

 Mozgóképi szövegek (pl. Filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs 

filmek) megfigyelése és elemzése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a 

figyelemirányítás, kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, 

közelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások 

tempója). 

 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. Plakát, képregény) 

után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának 

megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. Adott kép szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez rendelése). Rövid reklám 

készítése. 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. Árnyjáték, dramatikus játék), szabad 

asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 

6. TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – HAGYOMÁNY, 

DESIGN, DIVAT 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok megfogalmazása. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. 

Egyszerű téri helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 Látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, 

részletgazdagon szövegesen jellemez, bemutat; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, 

fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során 

újrafogalmazza a látványt; 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök 

segítségével prezentálja; 

 Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. Védelem, álcázás, 

stílusváltás) érdekében, a történeti korok és a modern design tárgyainak vizsgálatán 

keresztül. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. Metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) a saját tervek megjelenítése szabadkézi rajzban. 

 Személyes tárgyak (pl. Öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) 

elemzése és megjelenítése a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen 

választott eszközökkel (pl. Stíluslap, divatrajz).  

 Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző 

díszítőmotívumait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével 

mintatervezés különböző léptékben, és a minta felhasználása a 

környezetalakításban (pl. Festett faldekoráció tervezése a kiindulásként használt 

magyar tájegység közösségi tere, épülete számára). 

FOGALMAK: 

Metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, 

Javasolt tevékenységek: 

 Létrehozott vagy talált tárgyak metszeti, vetületi, nézeti ábrázolása. Díszítésének 

megtervezése és kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. Növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmányozása után, oly módon, 
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hogy a díszítmény összhangban legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi 

üzenetével, illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

FOGALMAK 

tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

Javasolt tevékenységek: 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, 

és kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (Skanzen vagy helytörténeti 

kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). Hagyományos népi kézműves 

technikák megismerése, alkalmazása. A népi kultúrában fellelhető szakralitás (ősi 

rítusok és keresztény hagyományok). Modern trendek, törekvések, design alapelvei, 

változása. 

 Hagyományos és modern (tárgyak, öltözékek, bútorok) összehasonlítása, tervezés, 

motívumkincs felhasználása, továbbgondolása. Dúc készítése, motívumok 

tervezése- díszítés. Ruhatervezés, divatrajz, stílus. 

 Faldekoráció tervezése közösségi térbe, népművészeti motívumkincs 

felhasználásával. 

7.  TÉMAKÖR: KÖRNYEZET: TECHNOLÓGIA ÉS HAGYOMÁNY – TÁRGYAK, 

TEREK, FUNKCIÓ  

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA  

ELŐZETES ISMERETEK: 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok megfogalmazása. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. 

Egyszerű téri helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

 Alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

 Adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat 

keres többféle forrásból; 

 Adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal 

tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

 Adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási 

lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

 Nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. Klasszikus és modern épület, 

labirintus, térinstalláció) elemző vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, a tér 

megjelenítésének (pl. 2D és 3D) lehetőségeivel kísérletezve (pl. 2D-ből 3D 

megjelenítés: pop-up technika, papírplasztika, makett készítése, 3D-ből 2D 

megjelenítés: épület fotói alapján alaprajz „rekonstrukció”). 

 A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása 

(pl. Térhasznosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, 

közösségi tér a településen), elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális 

rögzítése, majd a végleges megoldási javaslat kidolgozása, modellezése és 

bemutatása egyénileg és csoportmunkában. Az adott cél érdekében folyó tervezési 

folyamat lépéseinek dokumentálása. 

 Személyes tárgy (pl. Fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció 

megtartásával, ugyanakkor sajátos szempontok érvényesítésével (pl. Abszurd vagy 

természet inspirálta formaalakítás, tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből 

származó elemző tapasztalatok (pl. Mérés, információgyűjtés, ötletek vázlatos 

megjelenítése) alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

FOGALMAK 

Építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

építészeti elem, lépték 

Javasolt tevékenységek: 

 A közvetlen környezetben található tárgyak, épületek elemzése forma és 

rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az összegyűjtött információk 

alapján. 

 Egyszerű épület /épületcsoport/, labirintus ábrázolása térben, makettjének 

elkészítése. 

 Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. Alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. Tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban.  

FOGALMAK 

designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. Védelem, szakralitás, 

figyelemfelkeltés, emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. Rajzos 

vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal (pl. Agyag, karton, 

fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak).  

 Közösségi belső terek hasznosítása, terv készítése, modellezése, dokumentálása.  

 Személyes tárgy tervezése, egyedi motívumokkal történő díszítése, gazdaságos 

anyaghasználattal.  
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8. TÉMAKÖR: MÚZEUMI ÓRÁK, A MŰVÉSZI KÖZLÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböztető jegyeinek 

felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A 

vizuális nyelv alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az 

azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére elsajátítsa az alábbiakat: 

 Kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások megismerése, képek elemzése, 

értékelése szóban, vagy írásban, művészettörténeti füzet szerkesztése.  

 Művészettörténeti témában adatok gyűjtése. Művészeti korok elhatárolása. 

Fogalmak elsajátítása, alkalmazása. 

 A tanuló törekszik saját személyes képi kifejezésmód kialakítására. A hangulat, az 

érzelmek kifejezését kiemeléssel, átírással oldja meg. Segítséggel alkalmazza a 

megismert műelemzési módokat. Példákban felismeri és megkülönbözteti a 

művészeti ágakat és a műfajokat. Alkalmazza a tanult ábrázolási módszereket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanuló képes legyen élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait változatos 

vizuális eszközökkel kifejezni. Ismeri és megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat. 

Ismeri a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, felismer és megnevez koronként 

legalább 3-3 alkotást. Egyszerűbb modellek, alakok egyes tulajdonságait az 

ábrázolásban is ki tudja emelni. Ismeri a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját. 

Több-kevesebb önállósággal alkalmazza a tanult ábrázolási technikákat. Törekszik a 

legmegfelelőbb anyagokat választani az adott feladathoz. 

FOGALMAK 

Eredetiség, technikák, címek, művészek, művészeti korok, összefüggések  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK 

technikák, címek, művészek, művészeti korok, összefüggések  

Javasolt tevékenységek: 

 Kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások megismerése 

 Múzeumlátogatás, időszakos kiállítások megtekintése városunk múzeumaiban 

(Ferenczy, Kmetty, Barcsay, Czóbel, Ámos Imre -Anna Margit, Kovács Margit 
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Múzeum…) és Budapesten (Műcsarnok, Szépművészeti Múzeum, Nemzeti 

Galéria, időszakos kiállítások.  

 Képelemzések 

 Művészeti korok jellemzői, művészek élete, alkotói munkássága 

 Interakció a kiállításokon, digitális eszközök használata, múzeumpedagógiai 

füzetek kitöltése, művészettörténeti füzet szerkesztése a tanult korok alapján. 

 Művészeti korok, művészeti ágak és az alkotók megismerése, előadások, PPT 

szerkesztése. 

 Ajánlott műtípusok, művek, alkotók: 7. Évfolyam 

 A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely 

művének bemutatása ajánlott: 

 Építmények: Gaudi: Sagrada Familia, Gropius: A Bauhaus központi épülete, Le 

Corbusier: Ronchamp-i kápolna, Makovecz Imre épületei, Pollack Mihály: Nemzeti 

Múzeum, Steindl Imre: Országház 

 

 Képzőművészeti alkotások: Baldessari: Stonehenge 2005, Barabás Miklós 

portréfestményei, Bernáth Aurél: Tél, Borsos József: Nemzetőr, Bosch: A hét 

főbűn, Brueghel: Vakok, Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti, Caravaggio: 

Szent Máté elhivatása, Fáraó vadászaton-thébai falfestmény, Gauguin: Mi újság? 

(Tahiti nők), Giacometti: Erdő, Giotto: Szent Ferenc élete, Kandinszkij: Sárga piros 

kék, La Tour: A születés, Madarász Viktor történelmi festményei, Man Rey: 

Ajándék, Massaccio: Szentháromság, Markó Károly tájképei, Matisse: Csendélet 

kék asztalon, Mányok Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Marcus Aurelius lovasszobra, 

M.C. Escher grafikái, Memling: Jelenetek Mária életéből, Moholy-Nagy: Q1 

Suprematistic, Modigliani: Jeanne Hébuterne sárga pulóverben, Monet: A felkelő 

nap impressziója, Moore: Fekvő figura, Munkácsy Mihály: Tépéscsinálok, Ecce 

homo, Orosz István grafikái, Paál László tájképei, Picasso: Guernica, Avignoni 

kisasszonyok, Raffaello: Az athéni iskola, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Shiota: 

Emlékeső, Vermeer: Geográfus 

 Egyéb: Cristo, Dali, Vasarely 
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HON- ÉS NÉPISMERET 

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret 

biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, 

az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a 

Magyarországon élő népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz 

vezetnek. Segíti a közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja 

a különböző tanítási területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a 

magyar népi kultúra értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet 

értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti 

őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség 

évezredek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb 

mindennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a 

néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános 

műveltség része. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját 

hagyományait, nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd 

és rokon népek, valamint a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük 

lévő kölcsönhatást is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar 

nyelvterület és a Kárpát-medence hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, 

a még emlékezetből felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget 

biztosít a Határtalanul! programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a 

tanulók művelődéstörténeti ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti 

értékeink megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és 

esztétikai neveléséhez, a természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a 

társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és 

népismereti, néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell 

teremteni a néphagyományok élményszerű megismerésére.  

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő 

megjelenítésével lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos 

gazdálkodó életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre 

alapult, valamint a polgári értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát 

kapnak a közösségi életforma működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség 

megvalósítható formáira Részesei lehetnek a játékok segítségével történő nevelés 

folyamatának, amely életkori sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a családon belüli 

szerepek, feladatkörök elsajátítására.  

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére a fejlesztő szöveges értékelés is 

alkalmazható a Nat-ban meghatározott szabályok szerint. Fontos szerepet kap az 

önértékelés, a társak értékelése, a csoportban történő reflektív értékelés, amelynek alapját 

képezi többek között az önálló ismeretelsajátítás keretében végzett gyűjtőmunka, 

forráselemzés, illetve a kooperatív tevékenységekben való részvétel is.  

Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható 

(ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek 
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elsajátítását ellenőrző feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő felmérések, 

hanem otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási 

motivációt élénkítő feladatok.  

A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó 

stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a 

hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek 

felfedezéséhez. Az aktív tanulást önállóan, valamint másokkal is együttműködve 

alkalmazza céljai megvalósítása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel képes a 

hiteles források feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni 

tapasztalatainak megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos tanulási 

képessége.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan 

gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult 

viselkedési mintáit. Az információcsere változatos területeken valósulhat meg, a 

hagyományos auditív és vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. 

Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (színjátékszerű 

népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, mondókák) alkalmazni 

tudja az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a 

könyvtári dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető 

szakirodalmat, képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális 

kompetenciáit változatos helyzetekben és szerepekben, önállóan és másokkal is 

együttműködve, céljai megvalósítása érdekében tudja alkalmazni. A digitális kultúra 

tantárgy keretében elsajátított ismereteit felhasználva mutatja be a választott témát.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret 

alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival 

együttműködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott 

életmódbeli különbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló 

társas munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, 

magyarázatokat fogalmaz meg.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét 

szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, 

amelyek hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. 

Fejlődik, alakul az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A 

társas tanulás folyamatában együttműködve gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, 

készít bemutatókat, megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a 

köszöntők vagy színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló 

megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének 

befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő 

együttműködés során alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, 

képi illusztrációknak, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint 

alkalmazza a művészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások 

segítségével a szülőföld értékeinek megörökítése során. Az elsajátított köszöntők, 



 

 

 

321 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

dramatikus népszokások, népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a 

hagyományhű előadásmód megtartására.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a 

foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, 

az alkotó tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, 

képzeletét, problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos 

munkafolyamatok saját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése 

során. A tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, 

értékesnek tartja a másokkal való együttműködést.  
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5–8. ÉVFOLYAM 

A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század 

fordulójára – jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a 

mindennapi tevékenységeket, az ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a 

tanulási folyamatnak a lokális értékek megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, 

népismereti jellemzőiből kiindulva körvonalazódik a magyar népi kultúra sokszínű világa, 

majd ismét visszatér a szülőföldhöz. A tanév során megszerzett sokféle tudás és tapasztalat 

tükrén keresztül nyílik lehetőség a helyi értékek, hagyományok újbóli értelmezésére.  

A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult magyar nyelv és irodalom, 

ének-zene, vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban megjelenő népköltészet, 

népzene, népművészet és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes tudásának 

figyelembevételével bővíti tovább a népi kultúra területeit. A rendszerbe foglalt 

ismeretanyag támogatja a meglévő tudáselemek aktivizálását, az új ismeretek rögzítését.  

A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a 

tanulók cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken 

keresztül is jutnak el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói 

munkaformák között kiemelkedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő 

együttműködés. A pedagógusnak a tanulási folyamat koordinálása mellett törekednie kell 

az önszabályozó tanulás kiépítésére, a belső motiváció növelésére, melyben fontos szerepet 

játszik a személyes érintettség. Ezért minden témakörben jelentős szerepe van a tanulók 

önálló gyűjtőmunkájának és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat erősítésének, a 

prezentációs készség fejlesztésének.  

Egy-egy témakör komplex megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható 

témahetek, tematikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az 

ismeretek többféle kontextusban történő vizsgálatát. 

Ajánlott témák témahetek, tematikus hetek, projekt napok:  

1./ A lokális értékek felfedezése: Szülőföldünk értékei  

2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, 

vásár 

3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások 

4./ Hungarikumok  

A tanév során legalább egy alkalommal ajánlott ellátogatni a helyi vagy a közelben elérhető 

tájházba vagy szabadtéri néprajzi múzeumba, hogy a tanulók autentikus környezetben 

találkozzanak a tárgyi kultúrával, és külső szakértői tudás igénybevételével részt 

vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

A hon- és népismeret kötelező tantárgy, amely az 5–8. évfolyamok valamelyikén, legalább 

egy tanéven keresztül heti egy óra keretében jelenik meg. Javasolt az 5. vagy a 6. 

évfolyamon történő teljesítése. 

A hon- és népismeret tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 
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6. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM:36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

1. Az én világom 6 

2. Találkozás a múlttal 22 

3. Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 8 

Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: AZ ÉN VILÁGOM 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Alsó tagozatos olvasmányok a családról. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való 

tartozás érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a 

digitálisan elérhető adatbázisokat is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi 

hagyományait;  

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja 

szülőföldje hagyományos értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 

 A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

 Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Családi történetek, családfa  

 Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  
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 A település jellegzetes mesterségei  

 Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

 A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, 

néphagyományai 

FOGALMAK 

Család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített 

környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 

 ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Családi történetek, a családfa. Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, és 

elnevezések. A település jellegzetes mesterségei. Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi 

korok világának erkölcsi normái. A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, 

helytörténete, néphagyományai. 

Javasolt tevékenységek 

 Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

 Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából. A 

megismert családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az 

osztályközösséggel 

 A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni 

behatárolása, családi időszalag készítése 

 A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  

 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen 

grafikai szervező segítségével 

 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített 

örökség elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti 

értékekről. Az emlékhelyek gondozása. 

1. TÉMAKÖR: TALÁLKOZÁS A MÚLTTAL  

HELYI ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Családtörténet, településtörténet. A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek. 

Az alsó tagozaton (ének-zene, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret órák), valamint 

a különböző műveltségi területeken előforduló hon- és népismereti tartalmak. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. 

 érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek 

felhasználásának elsődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás 

alapelvének követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében 

is törekszik ennek megvalósítására. 
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 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási 

folyamatban, digitális források közös elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban 

személyiségének, többféle intelligenciájának. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek 

életmódjának, normarendszerének megismerésére, elfogadására; 

 ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző 

tájakon élő emberek eltérő életmódja között. 

 megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó 

erejére; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján 

önálló előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert 

szokásokat; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének 

meghallgatását követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

 A paraszti háztartás 

 Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 

 A lakókörnyezet funkciójának megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

 A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji 

különbségei 

 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

 Ünnepek, jeles napok 

 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  

 A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a 

hagyományos közösségi életben  

 Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 
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Életmód: 

 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó 

szokások és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 

 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

FOGALMAK 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, 

konyhai cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás; ünnep, jeles 

nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, regölés, 

aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, 

kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, 

leányélet, legényélet, lakodalom; szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj 

pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, 

böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, 

körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, gyermekfolklór, népi játék, 

kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, keresztelő 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A ház történeti fejlődése. Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház. A házak 

külső jellegzetességei: falazat, tetőszerkezet, tetőformák. A konyha, az ételkészítés 

és eszközei. Kenyérsütés, gabonaételek. Konyhai cserépedények: a főzés, sütés, 

tálalás, élelmiszertárolás edényei. Fazekasmesterség 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái. Gabonamunkák: szántás, vetés, aratás. 

A gabonamunkákhoz kapcsolódó szokások. Állattartás: a szilaj-, a félszilaj- és a 

kezestartás. A pásztorok ünnepei. Kendermunkák. Fonóbeli munkák és játékok. 

Hétköznapi és ünnepi viselet. Hétköznapi vászonruhák, a női és a férfi viselet 

darabjai. Gyermekviselet. Néprajzi tájak eltérő ünnepi viselete. 

 A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, 

valamint a társas munkák (pl. szüret, kukoricafosztás) és más közösségi alkalmak 

(pl. vásár, búcsú) hagyományainak és jelentőségének felismertetése a paraszti élet 

rendjében. Karácsonyi ünnepkör. Advent, az adventhez tartozó jeles napok, 

szokások. Farsang, farsangi szokások. Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör jeles napjai 

és szokásai. Nagyböjti játékok, virágvasárnapi kiszehajtás és villőzés, a nagyhét 

jeles napjai. 

 Májusfaállítás, pünkösd, pünkösdi szokások. A nyári napforduló ünnepe. Szent 

Iván napi szokások, énekek. Gazdasági ünnepek, társas munkák. Az őszi jeles 

napokhoz, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások. Gyermekkor, leány-, 

legényélet. A lakodalom néhány jellegzetessége.  
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Javasolt tevékenységek: 

 Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például 

Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

 A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak 

elemzése fényképek, korabeli leírások alapján  

 A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző 

háztípusok kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy 

tájegységhez kapcsolódó háztípus grafikus ábrázolása 

 Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti 

munkamegosztás összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése 

saját, családon belüli feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének 

előadása  

 Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó 

játékok megtanulása és eljátszása  

 Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők 

segítségével 

 A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, 

tematikus hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez 

kapcsolód szokások hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 

 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás 

készítése pl. termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), 

időjárásjóslás (pl. hagymakalendárium);  

 Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles 

napokhoz, társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges 

bemutatásával, felhasználva a digitális technológia lehetőségeit  

 Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez 

kapcsolódó hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

 A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus 

feldolgozása a kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

 Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

 Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári 

kikiáltók megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári 

élmények megosztása az osztályközösségben.  

 Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

 Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral irodalmi szemelvények alapján  

 A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti 

ruhadarabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  

 A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek 

alapján. A hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

 A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési 

szokásainak összevetése heti étrend készítésével. 

 Gyermekmondókák gyűjtése 

 Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok 

összeállítása a városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. 

kávéház, piac, hivatal, színház 

 A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása 

csoportmunkában  
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 Egyéni gyűjtőmunkát követően közös beszélgetés a 19-20. századforduló és a 20. 

század iskolai életéről, felhasználva az elérhető digitális tartalmakat (abban az 

esetben ajánlott, ha a tantárgy a 8. évfolyamon kerül megszervezésre) 

3. TÉMAKÖR: ÖRÖKSÉGÜNK, HAGYOMÁNYAINK, NAGYJAINK 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A Hon és népismeret előző anyagrészeiben megismert magyar néphagyomány 

jellegzetességei, egyes csoportok sokszínű és közös vonásai, a tájegységek, etnikai 

csoportok, hon- és népismereti, néprajzi jellemzői. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán 

be tudja mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített 

örökségekre; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek 

megismerése között 

 életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és 

kultúra eredményeit, a hungarikumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitástudat erősítése 

 A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés támogatása  

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok  

FOGALMAK 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti 

összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Észak-Magyarország; Alföld; valamint a nagytájakhoz tartozó határon túli tájak (pl. 

Burgenland, Muravidék, Zoboralja, Mátyusföld, Bácska, Bánát, Kárpátalja) ,Erdély és 
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Moldva. Jellegzetes hon- és népismereti, néprajzi jellemzőik. Magyarországon élő nemzeti 

kisebbségek. 

Szülőföld. A természeti környezet meghatározó szerepe, hatása a gazdálkodásra, a 

településszerkezetre, az építkezés módjára. 

Népszokások, népdalok, a népköltészet fennmaradt alkotásai (mesék, mondák 

Javasolt tevékenységek 

 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi 

tájainak azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. 

palóc, matyó, kun, székely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) 

megnevezése 

 Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített 

örökségének, népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

 Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, 

népművészetről, hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj 

kulturális jellemzőinek ábrázolásával 

 Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség 

részét képező, illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti 

parkokról, hungarikumokról   

 Gyűjtőmunkát követően egy-egy megismert helyi népszokás, népdal, népmese vagy 

monda  dramatikus bemutatása 

 Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, 

digitális tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz 

kötése, illusztrált történelmi időszalag készítése  

 Digitális vagy papír alapú térkép készítése a természetvédelmi, tájvédelmi területek 

jelölésével, jellemző növény és állatvilágának rövid felsorolásával 
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DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ 

A dráma és színház 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 

színház kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti 

az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző 

drámai és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és 

értelmezését szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az 

önazonosság erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat 

kialakításához. 

A dráma és színház tevékenységformáival való – a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és 

irodalom tantárgyra vonatkozó szemléletéhez igazodó – személyes találkozás révén a 

művészeti ág nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük 

a művészettel élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

A DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN 

RÖGZÍTETT KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 

A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt 

élményként jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad. 

Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle 

önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van 

lehetőség, ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen 

kitágítja. A kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan 

viszonyulnak mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. 

Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a 

hétköznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus 

tartalommal gyakran alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus 

tevékenységek során a tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és 

veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális 

identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával. 

Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek 

folyamán és következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések 

megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés 

alkalmazására, a következtetések levonására, és megalapozott információkra, tényekre és 

bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház 

tevékenységei teret adnak a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási 

szakaszoknak is, a fantázia, kreatív megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy 

szerepet játszanak a gondolkodás fejlesztésében. 

Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának 

jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális 

önértékelés kialakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében 
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zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában 

zajló konfliktusmegoldások folyamatát. 

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan 

készségeket sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések 

befogadását és kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, 

innovációs és vállalkozói kompetenciákat is. 

5. ÉVFOLYAM 

A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, 

amely interakciókon keresztül, játék, cselekvés és tapasztalat útján éri el célját, a 

dramatikus tevékenységben megvalósuló tanulást. 

A dráma és színház 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 dramatikus tevékenységekben, a játékokban, a problémaközpontú tematikus 

foglalkozásokban való cselekvő részvétel során megélt egyéni és közösségi élményeken 

keresztül fejlődnek a tanulók alkotó és befogadó, valamint kommunikációs és 

szocializációs készségei, képességei. 

A tárgy fejlesztési feladatai és ismeretei elsősorban tevékenység-központú, komplex 

gyakorlati képzés során sajátíthatók el. Ezért a tematikai egységekhez időkeretek csak 

ajánlatként határozhatók meg. A feltüntetett témakörök és fejlesztési feladatok megjelenése 

átfedi egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a tanterv 

óraszámajánlásai az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A 

kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési 

feladatokat és ismereteket a hozzárendelt óraszámokkal. A témakörök, illetve a fejlesztési 

feladatok és ismeretek nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak, 

képzettségének megfelelően, a szaktanár döntése alapján, akár integrált formában, 

ugyanazon tevékenységek keretében is feldolgozhatóak; egy fejlesztési feladat pedig több 

tevékenység során is vizsgálható. 

Az 5. évfolyamon a dráma és színház tantárgy heti fél-fél óra kötelező óraszámmal 

rendelkezik, emellett a szabad órakeret terhére további óraszámban, illetve más 

tantárgyakba, tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris formában jelenhet meg. 

AZ ÉRTÉKELÉS FORMÁI 

A dráma és színház tanegység művészi, alkotásra irányuló és interaktív jellegéből adódóan 

szóbeli és mozgásos tevékenység értékelését teszi lehetővé. Fontos, hogy a tanuló 

önmagához képest mutatott fejlődési mértéke tekintetében kerüljön értékelésre, így a 

színészi képességekkel kevésbé rendelkező diáknak is sikerélménye lehet. A cél a dráma 

és a színház eszközeivel történő önkifejezés lehetősége, ennek fejlesztése, valamint a 

kiemelten tehetséges tanulók képességeinek felismerése és fejlesztése, továbbá motiválása 
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az adottságainak felfedezésére. Ezek értelmében egyéni és csoportos színészi produkciók, 

dramatizált helyzetjátékok, az elméleti munkák gyakorlati alkalmazása adnak lehetőséget 

a számonkérésre. 

Az 5. évfolyamon a dráma és színház tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

Szabályjátékok, népi játékok 7 

Dramaturgiai alapfogalmak 3 

Dramatikus játékok és a színház kifejező eszközei (szöveggel, 

hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal) 
8 

Rögtönzés 5 

Saját történetek feldolgozása 5 

Színházi műfajok, stílusok 2 

Színházi előadás megtekintése 3 

Műalkotások feldolgozása 3 

Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: SZABÁLYJÁTÉKOK, NÉPI JÁTÉKOK    

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA   

ELŐZETES TUDÁS 

Az alsó tagozaton szabadidőben, a testnevelés órán spontán és irányított játékok során, 

illetve minden egyéb közösségi megnyilvánulás útján szerzett önismereti, közösségi, 

együttműködési tapasztalatok, valamint a tudatosan és spontán elsajátított verbális és 

nonverbális kifejezésmódok ismerete.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit; 

 felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

 kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

 tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire; 

 koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját 

válaszait; 

 értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó 

közreműködőjeként. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok (a hangsúly-, a beszédtempó- és a 

hangmagasságváltásra épülő gyakorlatok) 

 A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése 

 Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert gyakorlatok formai nehezítésével, 

illetve új gyakorlatok megismerésével 

 A figyelem összpontosítása és tudatos irányítása a környezet jelenségeire 

 Térérzékelést, tájékozódást, koordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok 

 A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése 

 Csoportépítő játékok 

FOGALMAK 

beszédtechnika, légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, 

hanglejtés, beszédtempó, beszédritmus, szünettartás, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, 

koncentráció, lazítás, egyensúly, koordináció, térhasználat, együttműködés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A kifejező közlés technikai alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, 

tempó-, hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, 

hanggyakorlatok)  

 Beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; 

beszédgyakorlatok egyszerű, könnyen tanulható szövegekkel  

Javasolt tevékenységek 

 beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok; egyszerűbb stilisztikai játékok, 

szókincsbővítő gyakorlatok; beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, 

mondatokkal; beszédgyakorlatok egyszerű, könnyen tanulható, időmértékes 

és/vagy hangsúlyos szövegekkel 

 Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban 

különféle kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párosával 

 Koncentrációs gyakorlatok a figyelem irányítására, a mozgás koordinációjára, az 

együttműködésre, az egymáshoz igazodásra csoportos és páros formákban  

 utánzásos gyakorlatok, lánc-játékok, székfoglalók 

 mozgás zenére a tanár irányításával 

 az egyensúly megtartása különböző helyzetekben, a test és a végtagok mozgásának 

összehangolása a nagyobb motorikus mozgástól a kisebb felé haladva, tájékozódás 

a térben csukott szemmel 

 A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, a mozgáskoordinációt fejlesztő egyszerűbb 

gyakorlatok 

 Az egész csoport együttműködését igénylő játékok 
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2. TÉMAKÖR: DRAMATURGIAI ALAPFOGALMAK 

HELYI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

 Beszédre késztetés, verbális és nonverbális kommunikációs játékok szabályai, 

utasításai; ritmus, tér, térköz, tájékozódás, irányok. 

 Az első négy évhez kötődő, olvasmányokban, ünnepi műsorokban használt 

fogalmak: Kezdet, lezárás, cselekmény, szereplő, helyszín. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, 

viszonyrendszer, cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szerep alapelemeinek (funkció, karakter, viszonyok) felismerése és alkalmazása 

dramatikus játékok során 

 A cselekmény alapelemeinek (téma, történet, cselekmény, esemény) felismerése és 

alkalmazása dramatikus játékok során 

 A dramatikus szituációk alapelemeinek (szereplők, hely, idő, viszonyrendszer, 

probléma) felismerése és azonosítása 

FOGALMAK 

szerep, funkció, karakter, viszony, téma, történet, cselekmény, cselekményszál, esemény 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alaphelyzet-szituáció és fordulópont: A cselekmény és a jellemek által kialakított 

pillanatnyi feltételek összességének kialakítása, megteremtése; azok a 

körülmények, melyek a cselekmény további folyamatát meghatározzák, lehetséges 

fordulópontok meghatározása. 

Javasolt tevékenységek 

 Közös történetépítés dramatikus eszközökkel    

 A felépített és megjelenített történetek dramaturgiai szempontú elemzése  

 Ismert történetek cselekményének újrajátszása más-más fordulattal 

 Feszültség és konfliktus felismerése, ami létrejöhet egyes személyek, ellentétes 

csoportok között, de keletkezhet a hős lelkében is. Konfliktusok megoldási 

stratégiái. 

 csoporton belüli konfliktusok feltárása, megoldási stratégiák eljátszása 

 Dialógus: a színpadi alakok közti érintkezés eszközeinek megismerése 

 Mimika, gesztusok: Színészi kifejezőeszközök megismerése. A beszéd 

kiegészítőjeként, a mondanivaló hangsúlyozására, kiemelésére, illetve 
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ellenpontozására használják, de előfordul a szöveget helyettesítő színészi gesztus, 

mimika is. 

 Karakter: A színpadi alakok emberi-társadalmi lehetőségeit meghatározó 

tulajdonságok összességének megismerése. 

3. TÉMAKÖR: DRAMATIKUS JÁTÉKOK ÉS A SZÍNHÁZ KIFEJEZŐ ESZKÖZEI 

(SZÖVEGGEL, HANGGAL, BÁBBAL, ZENÉVEL, MOZGÁSSAL, TÁNCCAL) 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

 Részvétel egyszerűbb, csoportos játékokban. (Kisgyermekkori szerepjátékok.) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát; 

 adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit; 

 felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a 

maszkot); 

 használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket; 

 felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus tevékenységekben; 

 felismeri a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket 

 felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét; 

 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott 

előadásokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat fejlesztése 

 A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát módon történő 

alkalmazása 

 A tér sajátosságaiban rejlő lehetőségek figyelembevétele a dramatikus játékokban 

 A tárgyi világ kínálta eszközök, és ezek művészi formáinak (pl. a báb és a maszk) 

alkalmazása a dramatikus játékok során 

 A feszültség élményének és szerepének felfedezése a dramatikus tevékenységben 

 Kommunikációs játékok 

 Interakciós játékok 

 A szöveg megjelenési formái a színpadon 

 A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének felismerése 

 A színház akusztikus kifejezőeszközei (élő zene, zörej stb.) 

 A színházi vizualitás eszközei (díszlet, jelmez, fény stb.) 

 Bábhasználat, bábszínház 

 Mozgás és tánc a színpadon 
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FOGALMAK 

drámajáték, kommunikáció, interakció, dialógus, monológ, élő zene, hangeffekt, díszlet, 

jelmez, fényeffekt, báb, maszk, árnyjáték 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok 

 Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok 

Javasolt tevékenységek  

 Jelenetalkotás a tanár által megadott és/vagy a játszókkal egyeztetett elemek 

alapján. 

 Egyszerű szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl. 

némajáték, számsorok, halandzsa) 

 Bábos, maszkos formák használata a szerepbelépés elősegítésére, illetve a 

játéklehetőségek kitágítására 

 Hangra, zörejre, ritmusra, zenére épülő dramatikus tevékenységek 

 Kísérletezés a színházi vizualitás eszközeivel dramatikus tevékenységek során 

 Dramatikus tevékenységek berendezési tárgyakkal, kellék- és jelmezhasználattal 

 Irodalmi művek egy-egy részletének közös dramatizálása, megjelenítése 

dramatikus tevékenységekkel (pl. állóképben, jelmezes mozgóképben) 

 versekben a válasz játék: egy mindenki által ismert vers szavait kiosztjuk, egy 

valaki (aki nem tudja, mi a megbeszélt vers) kérdéseket tesz fel, a válaszokba pedig 

bele kell szőni a versből vett szót 

 Kapcsolatfelvétel, dialógus, monológ szöveges, mozgásos, táncos, maszkos, bábos 

tevékenységekben 

 A színházi kifejezőeszközök használatának értelmezése – kis- és nagycsoportos 

formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben 

4. TÉMAKÖR: RÖGTÖNZÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

 Részvétel különböző szervezési formákban megvalósított dramatikus 

tevékenységekben. 

 Kapcsolat létrehozása és fenntartása, egymásra figyelés. 

 Szerepbe lépés. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat; 

 felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket; 

 felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának 

technikáit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségek felfedezése  

 A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak alapszinten történő alkalmazása 

 Rögtönzéses gyakorlatok közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével 

 Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában 

 A rögtönzés értelmezése, megvitatása 

 A rögtönzésre épülő alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák 

alkalmazása 

FOGALMAK 

szituációk alapelemei, szerep, szerepbe lépés, típusok ábrázolása 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Rögtönzés a tanár által megadott témák vagy fogalmak alapján 

 Rögtönzés a tanulók által közösen kidolgozott cselekményvázra (jelenetvázra) 

építve 

Javasolt tevékenységek 

 Játékok maszkkal, bábbal. 

 Különböző karakterek mozgás, mimika, gesztus általi kifejezése 

 Beugró játék: zsebszöveg (adott időpontban előre megírt szöveg beépítése a 

rögtönzött jelenetbe), 1-2-3-4 játék (kihúzzuk, hogy kinek hány megszólalása lehet 

egy szituációban 

 tárgyak új élete: mivé válhat egy tárgy, ha elvonatkoztatunk eredeti funkciójától? 

 stoptrükk: háttal állva a jelenetnek megállítja azt, majd továbbalakítja egy más 

irányba a jelenetet 

 filmszinkron: csoportos néma jelenet alászinkronizálása 

 Szituációs játékok a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával, befejezetlen 

történetre 

 Nem verbális kifejezőeszközökre építő rögtönzések (pl. témára, fogalomra, 

mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal)  

 Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és közös értelmezése; a 

szereplők cselekvési lehetőségeinek keresése (célok, szándékok, gátak vizsgálata) 

 Rögtönzés a megismert kifejezési formák alkalmazásával 

5. TÉMAKÖR: SAJÁT TÖRTÉNETEK FELDOLGOZÁSA 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

 Érzékelés, megfigyelés, felismerés, emlékezet, fantázia, megjelenítés játékai. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző 

dramatikus tevékenységek révén; 

 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási 

alternatíváit; 

 alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből 

építkező) dramatikus feldolgozása 

 A kiscsoportos dramatikus tevékenységben a vizsgált tartalmakhoz a tanulók önálló 

döntései alapján formai megoldások társítása 

 Történetek, élmények dramatikus feltárása során a tanár és a tanulók által közösen 

választott bábos, zenés vagy mozgásos elemek alkalmazása 

 Történetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása 

FOGALMAK 

forma és tartalom, feszültség, hatás, döntési helyzet 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Spontán beszédre késztető gyakorlatok (pl. közös mondandó, történetgazda) 

 Feszültségteli jelenetek felidézése kiscsoportos rögtönzések formájában 

 Közös történetalkotás feszültségteli jelenetekre építve 

Javasolt tevékenység 

 kiscsoportokban létrehozott állókép, állókép narrációval, állóképsorozat, 

gondolatkövetés, némajáték, hangjáték 

 konfliktus szituációk megoldási stratégiái irodalmi művekből, valamint hogyan 

történhetett volna még? 

 híres festmények állóképben 

Analóg történetek alkotása, analóg helyzetek dramatikus feldolgozása 

 A távolítás egyéb technikáinak alkalmazása (pl. a megfordítás vagy a szerepcsere 

lehetőségeinek alkalmazása) 

 A szereplő sokszorozása adta lehetőségek kibontása, alkalmazása (pl. a szereplő és 

a belső hangok külön választása) 

 Távolítás más művészeti területek formanyelvének alkalmazásával 
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6. TÉMAKÖR: SZÍNHÁZI MŰFAJOK, STÍLUSOK 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

 Bábelőadás, musical, egyéb színházi előadások megtekintése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott 

előadásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető színpadi műfajok felismerése és megkülönböztetése 

 Alapvető színpadi műfajok jellemző jegyeinek elkülönítése és egyes elemeinek 

alkalmazása saját játékokban 

 A színházi előadások formanyelvi jellemzőinek felismerése és azonosítása a látott 

előadásokban 

 Egyszerűbb stílusgyakorlatok 

FOGALMAK 

tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A komikus jelenetek jellemzőinek vizsgálata dramatikus tevékenységekkel 

 A zene, az ének színpadi alkalmazásának lehetőségei dramatikus 

tevékenységekben, és ennek megfigyelése színpadi munkában 

 Szöveges, mozgásos, bábos stílusgyakorlatok 

 Javasolt tevékenység 

 egy előre megírt dialógus eljátszása különböző színházi stílusokban 

 megadott stílusra történő improvizáció 

 Paródia-játékok a megismert műfajokhoz és stílusokhoz 

 A színházi műfajok, stílusok értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban 

és/vagy dramatikus tevékenységekben 

7. TÉMAKÖR: SZÍNHÁZI ELŐADÁS MEGTEKINTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

 Korábbi színházi élmények, színházi etikett elsajátítása. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi a színházi kommunikáció erejét; 

 felismeri a színházi élmény fontosságát; 

 a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Előadástípusok és műfajok alapvető jellemzőinek felismerése 

 A tanár és a tanulók által közösen választott típusú és műfajú színházi előadás 

megtekintése 

Javasolt tevékenységek 

 Lázár Ervin Program keretében színházi élmény szerzése 

 Irodalom-tananyaghoz kapcsolódó egyéb színdarab megtekintése (pl. János vitéz, 

A Pál utcai fiúk) 

 A színházi kommunikáció erejének felfedezése 

 A színházi élmény fontosságának felismerése  

 Élmények megfogalmazása irányított beszélgetés keretében 

Javasolt tevékenységek 

 színház-pedagógiai foglalkozás igénybevétele 

 az előadás személyes üzenetének megfogalmazása közös megosztásban 

 emlékezetes jelenetek újrajátszása 

 Élmények feldolgozása dramatikus tevékenységformák segítségével 

 A színház közösségi feladatai, funkciói 

FOGALMAK 

színjáték, színpad, színész, néző, szervezési feladatok 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és 

nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben 

 A színpad összetett hatásrendszerének vizsgálata 

 A szereplők és a történet színpadi ábrázolásának értelmezése 

 A színpadi térformáknak és használatuk következményeinek vizsgálata 

 A zene, a mozgás és a tánc színpadi szerepének, hatásának értelmezése  

8. TÉMAKÖR: MŰALKOTÁSOK FELDOLGOZÁSA 

HELYI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES TUDÁS 

 Szöveges alkotások dramatikus feldolgozása, egyes szokások, hagyományok 

ismerete. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző 

dramatikus tevékenységek révén; 

 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási 

alternatíváit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A látott-hallott-olvasott történetek különböző dramatikus tevékenységekkel történő 

értelmezése 

 Irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek elemzése, feldolgozása 

dramatikus tevékenységekkel (pl. balladák, mesék, elbeszélő költemények, 

mítoszok, mondák, kortárs irodalmi alkotások, a tanulókat érdeklő 

konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján) 

 Az irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek lehetséges megoldási 

alternatíváinak felismerése és vizsgálata különféle dramatikus tevékenységekkel 

 Dramatikus improvizációk irodalmi művek vagy (nép) hagyomány 

felhasználásával 

 Különböző irodalmi vagy művészeti alkotások (pl. zene, képzőművészet, film, fotó, 

iparművészet) játékon, megjelenítésen keresztül történő megközelítése 

FOGALMAK 

fény-árnyék, hangsúlyos pontok, kontraszt, forma, méretarány, ritmus a művészetben, 

tempó, harmónia, diszharmónia 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Ritmusjátékok a műelemzésben 

Javasolt tevékenységek 

 történetmesélés tánc, ritmus által (ritmust adó mindennapi tárgyak használata) 

 különböző művészeti alkotások maszkos, bábos és/vagy mozgásos, táncos 

dramatikus tevékenységekkel történő megközelítése 

 különböző karakterek kifejezése, jellemzése mozgással, tánccal 

 karakterábrázolás: ki vagyok én? – ismert irodalmi, történelmi, vagy mesefigurák 

jellemének felismerhető tulajdonságainak megjelenítése 

 négy kérdés játék: Ki? Mikor? Hol? Mit csinál? (véletlenszerűen kihúzva a 

feladványokat) 

 narráció: a jelenet szereplői egymást instruálják 

 a per: ugyanaz játssza az ügyvéd és az ügyész szerepét is, a témát a jelenetben részt 

nem vevők határozzák meg 

 kaméleon: másik szereplő legjellemzőbb tulajdonságának átvétele, ha párbeszédbe 

lép vele a kaméleon 

 művészi szövegrészletek, a (nép) hagyomány szövegeinek és/vagy más elemeinek 

felhasználása különböző dramatikus tevékenységekben 
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