Helyi tanterv az általános iskolai évfolyamokra, illetve osztályokra
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1-2. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma)
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az 1. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1. évfolyamon: 252 óra +36 dráma és tánc óra,
a 2. évfolyamon: 252 óra +36 dráma és tánc óra.
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére - dráma és tánc: 36 óra
Az 1-2. évfolyamon a dráma és tánc beépül a magyar nyelv és irodalom tantárgyba.
Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

7

2. évfolyam

7

14

A helyi tanterv heti óraszám:

1. évfolyam

8

2. évfolyam

8

16

A tantervben választható formában

megjelölt

ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése,
értelmezése és alkotása – folyamatos

2.

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

3.
4.

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. – az olvasás
jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség
kialakítása
Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő
olvasás előkészítése

Kerettantervi
óraszám*az 1-2.
évfolyamon

Órakeret a
helyi
tantervben

15/33 óra

15 óra

25 óra

25 óra

50/70 óra

50 óra

35/105 óra

35 óra

5.

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése –
folyamatos

2/15 óra

2 óra

6.

Az írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának
technikai alapozása

20 óra

20 óra

7.

Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő
gyakorlatok

50 óra

50 óra

8.

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás
előkészítése – folyamatos

19/52 óra

19 óra

9.

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása

20 óra

0 óra

10.

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása –
folyamatos

8/42 óra

8 óra

11.
12.
13.

14.

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos

1/17óra

1 óra

2/5 óra

2 óra

25 óra

25 óra

252/454 óra

252 óra

dráma és tánc

36 óra

36 óra

összesen

288 óra

288 óra

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti
érzék fejlesztése – folyamatos
Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret
(a kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám
10%-a)
összesen

Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Kerettantervi
Órakeret a helyi
óraszám*az 1-2.
tantervben
évfolyamon

1.

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése,
értelmezése és alkotása – folyamatos

18/33 óra

18 óra

2.

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

20/70 óra

20 óra

3.

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

70/105 óra

70 óra

4.

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése –
folyamatos

13/15 óra

13 óra

5.

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás
előkészítése – folyamatos

33/52 óra

33 óra

6.

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

20 óra

20 óra

7.

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása –
folyamatos

34/42 óra

34 óra

8.

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos

16/17 óra

16 óra

9.

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

3/5 óra

3 óra

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret
(a kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám
10%-a)

25 óra

25 óra

252/454

252 óra

36 óra

36 óra

288 óra

288 óra

összesen

10.

dráma és tánc
összesen

Dráma és tánc 1-2. évfolyam

1–2. évfolyam
Tematikai egység/

Órakeret
Csoportos játék és megjelenítés

Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

10 óra
Egyszerű gyermekjátékok szabályainak ismerete és megtartása.
Játékbátorság kialakítása.
Képességfejlesztés játékok és gyakorlatok során.
Együttműködés fejlesztése párban, kiscsoportban, osztályközösségben.
Beszédfejlesztés rövid szövegeken alapuló gyakorlatokkal.
Térhasználat és tájékozódás fejlesztése.

Tematikai egység/

Órakeret
Rögtönzés és együttműködés

Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

12 óra
A játékhelyzet megértése, elfogadása, bevonódás az életkornak megfelelően.
A kreativitás fejlesztése tárgyak eredeti funkciótól eltérő használatával vagy bábként
való alkalmazásával.
A fantázia fejlesztése különböző dramatikus tevékenységen keresztül.
Az együttműködés fejlesztése páros és csoportos tevékenységekben.

Tematikai egység/

Órakeret
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása
14 óra

Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Mesék ismerete, mese és valóság különbsége.
A mese alapvető szerkezeti elemeinek felismertetése.
A történet helyszínének, szereplőinek, cselekményének megfigyeltetése.
A színházi formanyelv megfigyeltetése.

Tematikai egység/

Órakeret
Történetek feldolgozása
14 óra

Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Közreműködés tervezésben és közös játékban.
A rögtönzési képesség fejlesztése tanári irányítással zajló csoportos játékok során.
Fantázia fejlesztése.
Helyes viselkedési szokások kialakítása érdekében egyszerű magatartásformák
megfigyeltetése és rögzítése.

Tematikai egység/

Órakeret
Megismerő- és befogadóképesség
14+8 óra

Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Közreműködés a közös játékban.
A jeles ünnepekhez kötődő egyes néphagyományok ismerete.
Ismerkedés versek, mesék befogadását, elmondását segítő, fejlesztő játékokkal és
gyakorlatokkal.
Játékos és kreatív tevékenységek révén báb- vagy gyermekszínházi előadások több
szempontú és élményszerű befogadásának elősegítése.
A tanulók közvetlen környezetében élő hagyományokhoz, szokásokhoz kapcsolódó
szertartások megismertetése.

Helyi sajátosságok kihasználása: színházlátogatás, BFMK – dramatikus játékok
Órakeret
Összesen:
64 + 8 óra

Az évfolyamok óraszámai

A tantárgy heti óraszáma
1. évfolyam

7+1

2. évfolyam

7+1

A tantárgy éves óraszáma
252+ 36=288
(144 olvasás, 108 írás)
36 dráma és tánc
252+ 36=288
(144 olvasás, 72 nyelvtan, 36 írás)
36 dráma és tánc

Angol nyelv
Évfolyam: 1.
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az 1. évfolyamon.
A tanterv óraszáma az 1. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A helyi tanterv heti óraszáma: 2 óra.
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1

2

3

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Család
Én és a családom. Családtagok megnevezése,
néhány tulajdonsággal történő bemutatása
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Lakás helyiségeinek, berendezési tárgyainak
megnevezése, színének, helyének meghatározása
Kedvenc játékaim
Étkezés
Napi étkezések
Ételek, italok nevei, néhány tulajdonság
megnevezése
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

8

8

8

Idő, időjárás
Évszakok és hónapok, a hét napjai.
Az óra, időjárás.
Számok 1-20
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim

4

5

6

8

Sport
Testrészek

6

8

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk
Az osztályterem berendezési tárgyai, iskolai
felszerelések megnevezése
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek. Kedvenc időtöltésem
Tevékenységek megnevezése, eljátszása
Természet, állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Állatok a ház körül
Vadon élő és állatkerti állatok
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim. Karácsony, húsvét
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában

7

8

9

10

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

8

6

6

6

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést,
az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, egyszerűen,
röviden válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát.

Évfolyam: 2.
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben az 2. évfolyamon.
A tanterv óraszáma a 2. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A helyi tanterv heti óraszám: 2 óra.
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

Angol hang- és betűkészlet

1

folyamatosan jelen

folyamatosan

van

jelen van

Család
Én és a családom, családtagok bemutatása
Tulajdonságok
Családtagok hétköznapi tevékenységei
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Kedvenc játékaim
Étkezés
Napi étkezések, kedvenc ételeim, italaim
Egészséges táplálkozás
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok
A hét napjai és napszakok, az óra
Időjárás
Számok 1-100-ig
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim

2

3
4
5

6

Sport
Testrészek és mozgás
Kedvenc sportom
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk
Iskolai tevékenységek megnevezése
Osztálytársaim, barátaim megnevezése, néhány
tulajdonság
Szabadidő
Napirend, napi tevékenységek
Szabadidős tevékenységek , kedvenc időtöltésem
Természet, állatok
Állatok a ház körül, vadon élő és állatkerti állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim, ünnepek itthon és a célnyelvi
kultúrában
Fantázia és valóság
Divatbemutató, jelmezbál

7
8

9
10
11
12

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi
óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket,
válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol.

Német nyelv
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
A tanterv óraszáma a 2. évfolyamon: 72 óra

8

6

6

10

4
6

8

6

6

8
4

A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

0

2. évfolyam

0

0

A helyi tanterv heti óraszám:

1. évfolyam

2

2. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában

megjelölt

ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
1-2. évfolyam
Az 1. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő
emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári
visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran
használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez
elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanulók életkori sajátosságaiknak
és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven
elhangzó információk megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek egyrészt segítik
a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az
idegen nyelv elsajátítása is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális
és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás kezdetén különösen fontosak, hiszen a
megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a beszédhelyzet értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A
nyelvtanulás kezdő szakaszában a tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet
visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával párhuzamosan.
Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott szöveg értése és a szóbeli
interakció együttes fejlesztése áll.
Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten
fontos az idegen nyelvi kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az esztétikaiművészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított
ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az
anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek
felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás
során alkalmazott, a tanulók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális
érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén az idegennyelv-tanításban
építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, hajtogatni,
kézműveskedni, énekelni, verselni, táncolni, és örömmel vesznek részt változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti
ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal
ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket idegen nyelvi
teljesítményük értékelése útján.
A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fontosságú, hogy a kisgyermekkori
idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlélet. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy
körültekintést igényel mind a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek
megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában.
A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási környezet elősegíti az idegen
nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi
tevékenységekben való aktív részvételre. Az infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is
érdekesebbé, motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az életkori
sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson.

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek,
készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a
tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést.
A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális
eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból
álló kérdéseket és kijelentéseket.
Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és
képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.

A fejlesztés tartalma
Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése
(pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott tanári utasítások
megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték,
ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték).
Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kijelentések megértése
(pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire
vonatkozó kérdések, illetve válaszok).
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának
aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő
mozgásos, játékos feladatok segítségével.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd,
hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés során.
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos formában esetleg más
nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek,
tanárral, tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes
kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja.
A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben.
Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális
elemekkel támogatva.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett
kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
elsajátítására.

Előzetes tudás

A fejlesztés tartalma
Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak segítségével)
támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szóval, rövid mondattal.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvéssel.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevése.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd
eljátszása társakkal.
Dalok, mondókák előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; nonverbális elemekkel támogatott, közösen
mondott szövegekbe, mesemondásba való bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid
párbeszédek, néhány mondatos leírások.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése – 2. osztálytól

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes
kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja.
A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás
közötti különbségeket.
Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a
szavak helyes felolvasására.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.
Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.
Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét.

Előzetes tudás

A fejlesztés tartalma
Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak felcímkézése, szavak és
képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítása).
Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, elvégzése (pl.
papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése).
Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatával.
Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztálytermi utasítások).
Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, képeskönyvek, mesék,
gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó
csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, dalok, mondókák animált változata.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Íráskészség – 2. osztálytól
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes
kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja.
A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás közötti
különbségeket.
A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét.
Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, mondatokat.
Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.

A fejlesztés tartalma
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, akasztófa, tárgyak,
képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés).
Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló alkotása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid szövegek szintjén.

Tematikai egységek az 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Ismerkedés

2

2.

Nemzetközi szavak, országismeret

2

3.

Bemutatkozás

2

4.

Család, családtagok

3

5.

Köszönési formák

2

6.

Alapvető cselekvések

2

7.

Napszakok

2

8.

Évszakok, napok

5

9.

Időjárás

4

10.

Számok 1-10-ig

2

11.

Állatok

4

12.

Járművek, közlekedési eszközök

3

13.

Gyümölcsök, zöldségek

4

14.

Iskola, tanszerek

3

15.

Testrészek

3

16.

Ruhadarabok

2

17.

Színek

2

18.

Sportágak

3

19.

Családi és iskolai ünnepek

4

20.

Egyházi és állami ünnepek

6

21.

Gyakorlás, ismétlés

8

22.

Tudásszint felmérése

4

Összes óraszám:

72

Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Év eleji ismétlés

5

2.

Hangok és írásképük

4

3.

Ismerkedés célnyelvi szövegekkel

2

4.

Család, otthon, lakás

4

5.

Foglalkozások

2

6.

Szabadidős tevékenységek, hobbi

4

7.

Épített környezetünk

3

8.

Természeti környezetünk

3

9.

Milyen vagyok? Melléknevek

3

10.

Ellentétpárok

2

11.

Mit csinálok? Igék

3

12.

Öltözködés

4

13.

Színek, formák

2

14.

Élelmiszerek

3

15.

Bevásárlás

4

16.

Számok 20-ig

2

17.

Rövid szövegek, képregények

4

18.

Ünnepeink

6

19.

Gyakorlás, ismétlés

6

20.

Tudásszint felmérése

6

Összes óraszám:

72

Francia nyelv
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
A tanterv óraszáma a 2. évfolyamon: 72 óra

A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

0

2. évfolyam

0

0

A helyi tanterv heti óraszám:

1. évfolyam

2

2. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
1-2. évfolyam
Az 1. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő
emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári
visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran
használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez
elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanulók életkori sajátosságaiknak
és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven
elhangzó információk megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek egyrészt segítik
a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az
idegen nyelv elsajátítása is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális
és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás kezdetén különösen fontosak, hiszen a
megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a beszédhelyzet értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A
nyelvtanulás kezdő szakaszában a tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet
visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával párhuzamosan.
Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott szöveg értése és a szóbeli
interakció együttes fejlesztése áll.
Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten
fontos az idegen nyelvi kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az esztétikaiművészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított
ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az
anyanyelvi tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek
felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás
során alkalmazott, a tanulók együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális
érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén az idegennyelv-tanításban
építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, hajtogatni,
kézműveskedni, énekelni, verselni, táncolni, és örömmel vesznek részt változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti
ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal
ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik az első lépéseket idegen nyelvi
teljesítményük értékelése útján.
A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fontosságú, hogy a kisgyermekkori
idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlélet. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy
körültekintést igényel mind a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek
megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában.
A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási környezet elősegíti az idegen
nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi
tevékenységekben való aktív részvételre. Az infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is
érdekesebbé, motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az életkori
sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek,
készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a
tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja.
A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést.
A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális
eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat.
Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból
álló kérdéseket és kijelentéseket.

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és
képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni.
A fejlesztés tartalma
Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése
(pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott tanári utasítások
megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték,
ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték).
Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kijelentések megértése
(pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire
vonatkozó kérdések, illetve válaszok).
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának
aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő
mozgásos, játékos feladatok segítségével.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd,
hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés során.
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos formában esetleg más
nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek,
tanárral, tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes
kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja.
A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben.
Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális
elemekkel támogatva.
Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett
kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
elsajátítására.
A fejlesztés tartalma

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak segítségével)
támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szóval, rövid mondattal.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvéssel.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevése.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd
eljátszása társakkal.
Dalok, mondókák előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; nonverbális elemekkel támogatott, közösen
mondott szövegekbe, mesemondásba való bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid
párbeszédek, néhány mondatos leírások.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése – 2. osztálytól

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes
kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja.
A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás
közötti különbségeket.
Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a
A tematikai egység
szavak helyes felolvasására.
nevelési-fejlesztési céljai Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.
Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.

Előzetes tudás

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét.

A fejlesztés tartalma
Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak felcímkézése, szavak és
képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítása).
Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, elvégzése (pl.
papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése).
Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatával.
Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztálytermi utasítások).
Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, képeskönyvek, mesék,
gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó
csomagolóeszközök, videofelvételek, animációs filmek, dalok, mondókák animált változata.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Íráskészség – 2. osztálytól
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes
kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja.
A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás közötti
különbségeket.
A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét.
Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, mondatokat.
Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.

A fejlesztés tartalma
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, akasztófa, tárgyak,
képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés).
Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló alkotása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid szövegek szintjén.

Tematikai egységek az 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Ismerkedés

2

2.

Nemzetközi szavak, országismeret

2

3.

Bemutatkozás

2

4.

Család, családtagok

3

5.

Köszönési formák

2

6.

Alapvető cselekvések

2

7.

Napszakok

2

8.

Évszakok, napok

5

9.

Időjárás

4

10.

Számok 1-10-ig

2

11.

Állatok

4

12.

Járművek, közlekedési eszközök

3

13.

Gyümölcsök, zöldségek

4

14.

Iskola, tanszerek

3

15.

Testrészek

3

16.

Ruhadarabok

2

17.

Színek

2

18.

Sportágak

3

19.

Családi és iskolai ünnepek

4

20.

Egyházi és állami ünnepek

6

21.

Gyakorlás, ismétlés

8

22.

Tudásszint felmérése

4

Összes óraszám:

72

Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Év eleji ismétlés

5

2.

Hangok és írásképük

4

3.

Ismerkedés célnyelvi szövegekkel

2

4.

Család, otthon, lakás

4

5.

Foglalkozások

2

6.

Szabadidős tevékenységek, hobbi

4

7.

Épített környezetünk

3

8.

Természeti környezetünk

3

9.

Milyen vagyok? Melléknevek

3

10.

Ellentétpárok

2

11.

Mit csinálok? Igék

3

12.

Öltözködés

4

13.

Színek, formák

2

14.

Élelmiszerek

3

15.

Bevásárlás

4

16.

Számok 20-ig

2

17.

Rövid szövegek, képregények

4

18.

Ünnepeink

6

19.

Gyakorlás, ismétlés

6

20.

Tudásszint felmérése

6

Összes óraszám:

72

Matematika
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – matematika
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1-2. évfolyamon: 180 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

4

2. évfolyam

4

8

A helyi tanterv heti óraszám:

1. évfolyam

5

2. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok Készségfejlesztés

2.

Számelmélet, algebra Készségfejleszté

95+30

3.

Függvények, az analízis elemei Készségfejlesztés

20+2

4.

Geometria, mérések Készségfejlesztés

24+4

5.

Statisztika, valószínűség

Összes óraszám:

folyamatos

folyamatos

5
144

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok Készségfejlesztés

2.

Számelmélet, algebra Készségfejlesztés

95+30

3.

Függvények, az analízis elemei Készségfejlesztés

20+2

4.

Geometria, mérések Készségfejlesztés

24+4

5.

Statisztika, valószínűség

Összes óraszám:

Erkölcstan
Évfolyam: 1-2.
Képzési típus: általános iskola

folyamatos

folyamatos

5
144

180

Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára - erkölcstan
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1-2. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

1

2. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

1. évfolyam

1

2. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

6
6
9
6
6

6+1
6+1
9
6+1
6

3

(3)

36

36

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

5
6
9
6
6

5+1
6+1
9
6+1
6+1

4

(4)

36

36

Az én világom
Társaim – Ők és én
Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek
Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség
A környező világ
A kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves
óraszám 10%-a

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az én világom
Társaim – Ők és én
Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek
Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség
A környező világ
A kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves
óraszám 10%-a

Összes óraszám:

Környezetismeret
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára - környezetismeret
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1-2. évfolyamon: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

1

2. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

1. évfolyam

1

2. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában

megjelölt

ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az iskola

8

8

2.

Az iskolás gyerek

8

8

3.

Mi van a teremben?

8

8

4.

Hóban, szélben, napsütésben

8

8

5.

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

4
32

36

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Tájékozódás az iskolában és környékén

8

8

2.

Anyagok körülöttünk

8

8

3.

Mi kerül az asztalra?

8

8

4.

Élőlények közösségei

8

8

5.

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

Összes óraszám:

4

32

36

Ének-zene
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: alsó tagozat
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – ének-zene
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1-2. évfolyamon: 144 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

2

2. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

1. évfolyam

2

2. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

35

40

7

8

8

8

7

8

8

8

65

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

35

40

8

8

7

8

8

8

7

8

65

72

Zenei reprodukció I.
Éneklés
Zenei reprodukció II.
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),
Zeneizenei
reprodukció
III.
kreatív
tevékenység
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek
Zenei befogadás I.
A befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás II.
Zenehallgatás

Összes óraszám
Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Zenei reprodukció I.
Éneklés
Zenei reprodukció II.
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),
Zeneizenei
reprodukció
III.
kreatív
tevékenység
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek
Zenei befogadás I.
A befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás II.
Zenehallgatás

Összes óraszám

Vizuális kultúra
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a 1. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1-2. évfolyamon: 144 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

2

2. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

1. évfolyam

2

2. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egységek az 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Átélt élmények és események

16

16

2.

Kifejezés, képzőművészet
Valós és képzelt látványok

16

16

3.

Vizuális kommunikáció
Vizuális jelek a környezetünkben

6

6

4.

A média kifejezőeszközei
Kép, hang, cselekmény

2

2

5.

A média társadalmi szerepe, használata
Személyes élmény, médiaélmény

2

2

6.

A média társadalmi szerepe, használata
Tájékozódás a virtuális terekben

2

2

7.

Tárgy- és környezetkultúra
Környezetünk valós terei és mesés helyek

12

12

8.

Tárgy- és környezetkultúra
Valós és kitalált tárgyak

12

12

9.

Tárgy és környezetkultúra
Ismerkedés a helyi népművészettel

Összes óraszám:

4
68

74

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Átélt élmények és események

16

16

2.

Kifejezés, képzőművészet
Valós és képzelt látványok

14

14

3.

Vizuális kommunikáció
Vizuális jelek a környezetünkben

12

12

4.

A média kifejezőeszközei
Kép, hang, cselekmény

2

2

5.

A média társadalmi szerepe, használata
Személyes élmény, médiaélmény

2

2

6.

Tárgy- és környezetkultúra
Környezetünk valós terei és mesés helyek

12

12

7.

Tárgy- és környezetkultúra
Valós és kitalált tárgyak

12

10

8.

Ismerkedés a helyi képzőművészettel

4

Összes óraszám:

68

72

Technika, életvitel és gyakorlat
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – technika, életvitel és gyakorlat
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1-2. évfolyamon: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

1

2. évfolyam

1

2

A helyi tanterv óraszáma:

1. évfolyam

1

2. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában

megjelölt

ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

2.

3.

4.

Család, otthon, háztartás
1.1. Élet a családban
1.2. Biztonságos otthon
1.3. Családi időbeosztás
1.4. Tisztaság és rend
1.5. Táplálkozás
1.6. Testápolás
1.7. Célszerű öltözködés
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
2.1. Az anyagok
2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal,
szálas anyagok, textilek alakítása
2.3. Építés
Közlekedési ismeretek
3.1. Gyalogos közlekedés szabályai
3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
Közösségi munka, közösségi szerepek
4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események
4.2. Iskolai és osztályrendezvények
4.3. A közösségért végzett munka

Összes óraszám:

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

10

10

14

14

2

2

10

10

36

36

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

2.

3.

4.

Család, otthon, háztartás
1.1. Élet a családban
1.2. Biztonságos otthon
1.3. Családi időbeosztás
1.4. Tisztaság és rend
1.5. Táplálkozás
1.6. Testápolás
1.7. Célszerű öltözködés
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
2.1. Az anyagok
2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal,
szálas anyagok, textilek alakítása
2.3. Építés
Közlekedési ismeretek
3.1. Gyalogos közlekedés szabályai
3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
Közösségi munka, közösségi szerepek
4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események
4.2. Iskolai és osztályrendezvények
4.3. A közösségért végzett munka

Összes óraszám:

6

6

18

18

4

4

8

8

36

36

Testnevelés és sport
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 1-2. évfolyamon: 360 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

1. évfolyam

5

2. évfolyam

5

10

A helyi tanterv heti óraszám:

1. évfolyam

5

2. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 1. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Előkészítő és preventív mozgásformák

10

10

2.

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák

38

35

3.

Manipulatív természetes mozgásformák

27

25

4.

Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban

15

5.

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban

20

6.

Természetes mozgásformák a sportjátékok
alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban

15

7.

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő
jellegű feladatmegoldásokban

7

8.

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító
és úszógyakorlatokban

15

9.

Természetes mozgásformák az alternatív és
szabadidős mozgásrendszerekben

15

Összes óraszám:

13

18

10

3

36

30

162

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 2. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Előkészítő és preventív mozgásformák

10

10

2.

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák

38

35

3.

Manipulatív természetes mozgásformák

27

25

4.

Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban

15

5.

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban

20

6.

Természetes mozgásformák a sportjátékok
alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban

15

7.

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő
jellegű feladatmegoldásokban

7

8.

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító
és úszógyakorlatokban

15

9.

Természetes mozgásformák az alternatív és
szabadidős mozgásrendszerekben

15

13

18

10

3

36

30

Összes óraszám:

162

180

3-4. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma)
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a 3. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 3. évfolyamon: 216 + 36 dráma és tánc óra,
a 4. évfolyamon: 216 óra.
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: dráma és tánc 36 óra
A 3. évfolyamon a dráma és tánc beépül a magyar nyelv és irodalom tantárgyba.
Kerettanterv heti óraszáma:

3. évfolyam

6

4. évfolyam

6

12

A helyi tanterv heti óraszám:

3. évfolyam

7

4. évfolyam

6

13

A tantervben választható formában

megjelölt

ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Kerettantervi
óraszám* a 3.
évfolyamon

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése,
értelmezése és alkotása – folyamatos

14/30 óra

14 óra

2.

Olvasás, az írott szöveg megértése

56/111 óra

56 óra

3.

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

19/37 óra

19 óra

4.

Fogalmazási alapismeretek

11/23 óra

11 óra

5.

Szövegalkotási gyakorlatok

20/42 óra

20 óra

6.

Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos

8/15 óra

8 óra

7.

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

18/35óra

18 óra

8.

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása –
folyamatos

28/56 óra

28 óra

9.

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos

14/28 óra

14 óra

10.

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

6/12 óra

6 óra

11.

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret
(a kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám
10%-a)

22 óra

22 óra

összesen
dráma és tánc

12.

összesen

216/432

216 óra

36 óra

36 óra

252/468 óra

252 óra

Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Kerettantervi
óraszám* a 4.
évfolyamon

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése,
értelmezése és alkotása – folyamatos

16/30 óra

16 óra

2.

Olvasás, az írott szöveg megértése

55/111 óra

55 óra

3.

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

18/37 óra

18 óra

4.

Fogalmazási alapismeretek

12/23 óra

12 óra

5.

Szövegalkotási gyakorlatok

22/42 óra

22 óra

6.

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

17/35óra

17 óra

7.

Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos

7/15óra

7 óra

8.

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása –
folyamatos

28/56 óra

28 óra

9.

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos

14/28 óra

14 óra

10.

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

6/12 óra

6 óra

11.

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret
(a kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám
10%-a)

21 óra

21 óra

216/432

216 óra

összesen

Az évfolyamok óraszámai

A tantárgy heti óraszáma
3. évfolyam

6+1

4. évfolyam

6

A tantárgy éves óraszáma
216+36=252
(108 olvasás, 72 nyelvtan, 36 fogalmazás)
36 dráma és tánc
216
(108 olvasás, 72 nyelvtan, 36 fogalmazás)

Dráma és tánc
3. évfolyam
Tematikai egység/
Csoportos játék és megjelenítés
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret 5
óra

Játékbátorság. Együttműködés párban, kiscsoportban, osztályközösségben.
A dramatikus tevékenységnek és az életkornak megfelelő térhasználat, tájékozódás a
térben.
Az alapvető játékok, dramatikus formák személyes élményként történő ismerete.
Egyszerű tánc- és mozgásmotívumok ismerete.
Együttműködés fejlesztése játékhelyzetekben.
Egyensúly-, ritmus- és térérzékelés továbbfejlesztése.
Beszédfejlesztés szövegeken alapuló gyakorlatokkal.
Térhasználat és tájékozódás fejlesztése.
A mozgás fejlesztése.

Tematikai egység/

Órakeret
Rögtönzés és együttműködés

Fejlesztési cél

6 óra
Tárgyak eredeti funkciótól eltérő használatával vagy bábként való alkalmazásával
szerzett tapasztalatok.

Előzetes tudás

Állóképekkel, állóképsorokkal végzett dramatikus tevékenységben szerzett gyakorlat.
Csoportos és kiscsoportos rögtönzésekben szerzett gyakorlat.
Az improvizációs készség fejlesztése kötött formákban, kötött témákban.
A pontos kifejezőkészség fejlesztése a megjelenítésben.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Egyszerűbb bábos technikák megismertetése.
Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok megismertetése az improvizációs készség
fejlesztése érdekében.
Csoportos, kiscsoportos együttműködés fejlesztése.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása

Órakeret 7
óra

A mese legalapvetőbb szerkezeti elemei.
Szereplő, főszereplő, mellékszereplő, helyszín, cselekmény, jelenet, jelmez és kellék
fogalma.
A mese/történet alapvető szerkezeti elemeinek megismerése, az erre vonatkozó
ismeretek alkalmazása dramatikus tevékenységben.
A látott előadás szerepeinek, helyszíneinek azonosítása, illetve terének és idejének
megállapítása.
A színházi formanyelv legalapvetőbb elemeinek felismertetése.

Tematikai egység/

Órakeret
Történetek feldolgozása

Fejlesztési cél
Előzetes tudás

7 óra
Közreműködés különféle rövid jelenetek tervezésében és megvalósításában.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A rögtönzési, improvizációs készség fejlesztése.
Történetek értelmezése és feldolgozása dramatikus eszközök alkalmazásával.
Egyszerű magatartásformák, viselkedések megfigyelése, értelmezése megjelenítése.

Tematikai egység/

Órakeret
Megismerő- és befogadóképesség

Fejlesztési cél

7+4 óra
Szabályfelismerés és szabálykövetés, aktív közreműködés a dramatikus
tevékenységekben.

Előzetes tudás

Egyszerű tánc- és mozgásmotívumok ismerete.
A tanulók közvetlen környezetében élő szokások, hagyományok egyes dramatikus
elemeinek ismerete.
A ritmusérzék és a mozgáskultúra fejlesztése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Játékos és kreatív dramatikus tevékenységek gyakorlása.
Báb- vagy gyermekszínházi előadás megtekintése és feldolgozása.
Dramatikus jellegű néphagyományok megismerése, alkalmazása.
Helyi sajátosságok kihasználása: színházlátogatás, BFMK – dramatikus játékok

Órakeret
Összesen
32 + 4 óra

Angol nyelv
Évfolyam: 3.
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a 3. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 3. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A helyi tanterv heti óraszám: 2 óra.
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1

Család

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Én és a családom, személyes bemutatkozás,
családtagok bemutatása
Személlyel kapcsolatos kérdésekre válaszadás
Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés
Üdvözlések
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Kedvenc játékaim
Lakóhelyem, tágabb környezetem
Étkezés
Napi étkezések
Kedvenc ételeim, italaim
Egészséges táplálkozás
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok
A hét napjai és napszakok
Az óra
Időjárás
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok
Kedvenc ruháim
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk, iskolai berendezések,
felszerelések, helyük meghatározása
Tantárgyaim, órarend
Véleménynyilvánítás
Tanórai tevékenységek
Osztálytársaim, barátaim
Személyes információk megnevezése, néhány
tulajdonsággal történő bemutatás
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
Vásárlás, bevásárló cédula, mértékek, mennyiségek
Természet, állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Állatok a ház körül, vadon élő és állatkerti állatok
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim: születésnapom
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim
Képzeletem világa

6

8

8

6

8

8

8

6

6

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi
óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket,
válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
A fejlesztés várt
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta
eredményei a ciklus
alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
végén
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid
szövegeket alkot.

Évfolyam: 4.

Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a 4. évfolyamon.
A tanterv óraszáma a 4. évfolyamon: 108 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 36 óra
A helyi tanterv heti óraszáma: 2+1 óra.
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1

2

3

4

5

6

7

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Család
Én és a családom
Személyes bemutatkozás, családtagok bemutatása
Személlyel kapcsolatos kérdésekre válaszadás
Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés
Üdvözlések.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
A ház, lakás helyiségeinek megnevezése,
bemutatása
Berendezési tárgyak, helyiségekhez kapcsolódó
tevékenységek
Kedvenc játékaim
Lakóhelyem, tágabb környezetem
Közlekedési eszközök, azok tulajdonságai,
használata
Étkezés
Napi étkezések
Kedvenc ételeim, italaim, ételkészítés (recept)
Egészséges táplálkozás
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok
Évszakokhoz kapcsolódó tevékenységek
(naptárkészítés)
A hét napjai és napszakok
Az óra
Időjárás
Számok 1-1000-ig
Dátum, tájékozódás a naptárban
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok
Ruhadarabok tulajdonságai
Kedvenc ruháim
Sport
Testrészek és mozgás
Testrészek tulajdonságai
Kedvenc sportom
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk
Iskolai berendezések, felszerelések, helyük
meghatározása

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

8+4

8+4

8+4

8+4

8+2

6+4

6+4

Tantárgyaim, órarendem
Véleménynyilvánítás
Tanórai tevékenységek
Osztálytársaim, barátaim
Bemutatás személyes információk megnevezése,
néhány tulajdonsággal történő bemutatás
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
Napirend
Vásárlás – ruházat méretének, árának megnevezése
Élelmiszerek vásárlása, mennyisége, tulajdonsága
Természet, állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Állatok a ház körül
Vadon élő és állatkerti állatok
Állatok testrészeinek, lakóhelyének,
tevékenységeinek megnevezése
Állatok bemutatása alapvető tulajdonságokkal
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Mesealakok, hozzájuk kapcsolódó jellemző
tevékenységek
Képtörténet.
Képzeletem világa

8

9

10
11

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

6+4

6+2

4+2

4+2

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi
óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős
kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol.

Német nyelv
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – idegen nyelv
A tanterv óraszáma a 3. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A tanterv óraszáma a 4. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 36 óra

A kerettanterv heti óraszám:

3. évfolyam

0

4. évfolyam

2

2

A helyi tanterv heti óraszám:

3. évfolyam

2

4. évfolyam

3

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

Család
Én és a családom, személyes bemutatkozás,
családtagok bemutatása
Személlyel kapcsolatos kérdésekre válaszadás
Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés
Üdvözlések
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Kedvenc játékaim
Lakóhelyem, tágabb környezetem
Étkezés
Napi étkezések
Kedvenc ételeim, italaim
Egészséges táplálkozás
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok
A hét napjai és napszakok
Az óra
Időjárás
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok
Kedvenc ruháim
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk, iskolai berendezések,
felszerelések, helyük meghatározása
Tantárgyaim, órarend
Véleménynyilvánítás
Tanórai tevékenységek
Osztálytársaim, barátaim
Személyes információk megnevezése, néhány
tulajdonsággal történő bemutatás
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
Vásárlás, bevásárló cédula, mértékek, mennyiségek
Természet, állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Állatok a ház körül, vadon élő és állatkerti állatok
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim: születésnapom
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim
Képzeletem világa

6

8

8

6

8

8

8

6

6

72

Összes óraszám:

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

8

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi
óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket,
válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta
alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid
szövegeket alkot.

Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Család
Én és a családom
Személyes bemutatkozás, családtagok
bemutatása Személlyel kapcsolatos kérdésekre
válaszadás
Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés
Üdvözlések.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
A ház, lakás helyiségeinek megnevezése,
bemutatása
Berendezési tárgyak, helyiségekhez kapcsolódó
tevékenységek
Kedvenc játékaim
Lakóhelyem, tágabb környezetem
Közlekedési eszközök, azok tulajdonságai,
használata
Étkezés
Napi étkezések
Kedvenc ételeim, italaim, ételkészítés (recept)
Egészséges táplálkozás
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok
Évszakokhoz kapcsolódó tevékenységek
(naptárkészítés)
A hét napjai és napszakok
Az óra
Időjárás
Számok 1-1000-ig
Dátum, tájékozódás a naptárban
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok
Ruhadarabok tulajdonságai
Kedvenc ruháim
Sport
Testrészek és mozgás
Testrészek tulajdonságai
Kedvenc sportom
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk
Iskolai berendezések, felszerelések, helyük
meghatározása
Tantárgyaim, órarendem
Véleménynyilvánítás
Tanórai tevékenységek
Osztálytársaim, barátaim
Bemutatás személyes információk
megnevezése, néhány tulajdonsággal történő
bemutatás
Szabadidő

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

12

12

12

12

10

10

10

10

9.

10.

11.

Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Napirend
Vásárlás – ruházat méretének, árának
megnevezése
Élelmiszerek vásárlása, mennyisége,
tulajdonsága
Természet, állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Állatok a ház körül
Vadon élő és állatkerti állatok
Állatok testrészeinek, lakóhelyének,
tevékenységeinek megnevezése
Állatok bemutatása alapvető tulajdonságokkal
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Mesealakok, hozzájuk kapcsolódó jellemző
tevékenységek
Képtörténet.
Képzeletem világa

6

6

72

Összes óraszám:

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

8

108

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi
óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket,
válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol.

Francia nyelv
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – idegen nyelv
A tanterv óraszáma a 3. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A tanterv óraszáma a 4. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 36 óra

A kerettanterv heti óraszám:

3. évfolyam

0

4. évfolyam

2

2

A helyi tanterv heti óraszám:

3. évfolyam

2

4. évfolyam

3

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egységek a 3. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

Család
Én és a családom, személyes bemutatkozás,
családtagok bemutatása
Személlyel kapcsolatos kérdésekre válaszadás
Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés
Üdvözlések
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Kedvenc játékaim
Lakóhelyem, tágabb környezetem
Étkezés
Napi étkezések
Kedvenc ételeim, italaim
Egészséges táplálkozás
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok
A hét napjai és napszakok
Az óra
Időjárás
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok
Kedvenc ruháim
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk, iskolai berendezések,
felszerelések, helyük meghatározása
Tantárgyaim, órarend
Véleménynyilvánítás
Tanórai tevékenységek
Osztálytársaim, barátaim
Személyes információk megnevezése, néhány
tulajdonsággal történő bemutatás
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
Vásárlás, bevásárló cédula, mértékek, mennyiségek
Természet, állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Állatok a ház körül, vadon élő és állatkerti állatok
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim: születésnapom
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim
Képzeletem világa

6

8

8

6

8

8

8

6

6

72

Összes óraszám:

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

8

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi
óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket,
válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta
alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid
szövegeket alkot.

Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Család
Én és a családom
Személyes bemutatkozás, családtagok bemutatása
Személlyel kapcsolatos kérdésekre válaszadás
Más személyekkel kapcsolatos adatgyűjtés
Üdvözlések.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
A ház, lakás helyiségeinek megnevezése,
bemutatása
Berendezési tárgyak, helyiségekhez kapcsolódó
tevékenységek
Kedvenc játékaim
Lakóhelyem, tágabb környezetem
Közlekedési eszközök, azok tulajdonságai,
használata
Étkezés
Napi étkezések
Kedvenc ételeim, italaim, ételkészítés (recept)
Egészséges táplálkozás
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok
Évszakokhoz kapcsolódó tevékenységek
(naptárkészítés)
A hét napjai és napszakok
Az óra
Időjárás
Számok 1-1000-ig
Dátum, tájékozódás a naptárban
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok
Ruhadarabok tulajdonságai
Kedvenc ruháim
Sport
Testrészek és mozgás
Testrészek tulajdonságai
Kedvenc sportom
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk
Iskolai berendezések, felszerelések, helyük
meghatározása
Tantárgyaim, órarendem
Véleménynyilvánítás
Tanórai tevékenységek
Osztálytársaim, barátaim
Bemutatás személyes információk megnevezése,
néhány tulajdonsággal történő bemutatás
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
Napirend
Vásárlás – ruházat méretének, árának megnevezése
Élelmiszerek vásárlása, mennyisége, tulajdonsága
Természet, állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Állatok a ház körül

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

12

12

12

12

10

10

10

10

8

10.
11.

Vadon élő és állatkerti állatok
Állatok testrészeinek, lakóhelyének,
tevékenységeinek megnevezése
Állatok bemutatása alapvető tulajdonságokkal
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Mesealakok, hozzájuk kapcsolódó jellemző
tevékenységek
Képtörténet.
Képzeletem világa

6

6

72

Összes óraszám:

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

108

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi
óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős
kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol.

Matematika
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – matematika
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a 3. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 3-4. évfolyamon: 360 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

3. évfolyam

4

4. évfolyam

4

8

A helyi tanterv heti óraszám:

3. évfolyam

5

4. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok Készségfejlesztés

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

folyamatos

folyamatos

2.

Számelmélet, algebra Készségfejlesztés

95+25

3.

Függvények, az analízis elemei Készségfejlesztés

20+2

4.

Geometria, mérések Készségfejlesztés

24+9

5.

Statisztika, valószínűség

5
144

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok Készségfejlesztés

2.

Számelmélet, algebra Készségfejlesztés

95+20

3.

Függvények, az analízis elemei Készségfejlesztés

20+2

4.

Geometria, mérések Készségfejlesztés

24+14

5.

Statisztika, valószínűség

folyamatos

folyamatos

5

Összes óraszám:

180

144

Erkölcstan
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára - erkölcstan
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 3-4. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

3. évfolyam

1

4. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

3. évfolyam

1

4. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

5
6
6
9
3
4

5+1
6
6
9
3+1
4+1

3

(3)

36

36

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

5
6
5
9
3
4

5+1
6
5+1
9
3+2
4

4

(4)

36

36

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások?
Közösségben és egyedül ̶ a társaim és én
Az osztály és az iskola
Kulturális-nemzeti közösség
Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ
A mindenség és én – Születés és elmúlás
A kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves
óraszám 10%-a

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások?
Közösségben és egyedül ̶ a társaim és én
Az osztály és az iskola
Kulturális-nemzeti közösség
Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ
A mindenség és én – Születés és elmúlás
A kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves
óraszám 10%-a

Összes óraszám:

Környezetismeret
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára - környezetismeret
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 3-4. évfolyamon: 144 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

3. évfolyam

1

4. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

3. évfolyam

2

4. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Mennyi időnk van?

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

6

6+3

2.

Készségfejlesztés (projektórák: időmérő eszközök
készítése, a Föld mozgásának modellezése)

0

3.

Megtart, ha megtartod

6

6+3

4.

Tanulmányi séta az ártérben

0

3

5.

Készségfejlesztés (projektórák: kalendárium készítése,
lakóhelyünk hagyományai)

0

6.

Az a szép, akinek a szeme kék?

5

7.

EVP- egészségnap, projektórák

8.

Merre megy a hajó?

5

9.

Készségfejlesztés (kísérletek a halmazállapot
változással és a mágnesességgel)

0

10.

Egészség és betegség

6

11.

Projektórák (a mentők munkájának megismerése,
elsősegélynyújtás lépései)

0

12.

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

5

5+5

32

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
7+3

Összes óraszám:

3

2

5+2
3
5+3
3

6+3
3

Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Tájékozódás a tágabb térben

7

2.

Készségfejlesztés, projektórák (terepasztal készítése a
domborzati formákhoz, lakóhelyünk nevezetességei)

0

3.

Miért érdemes takarékoskodni?

6

4.

Projektórák (újrahasznosítás, alternatív
energiaforrások, szelektív hulladékgyűjtés)

0

5.

Önismeret és viselkedés

7

6.

Projektórák (viselkedésformák, emberi kommunikáció,
önismereti játékok)

0

3

6+3
3

7+3
3

6+3

7.

Vágtat, mint a paripa

6

8.

Projektórák, készségfejlesztés (kísérletek a
mozgásformákra, az áramvonalas testfelépítésre)

0

9.

Kertben, mezőn

6

6+4

10.

Tanulmányi séta kertben vagy piacon

0

3

11.

Projektórák (egészséges ételek, önellátó gazdálkodás)

0

3

12.

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

3

6

Összes óraszám:

72

32

Ének-zene
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára –ének-zene
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 3-4. évfolyamon: 144 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

3. évfolyam

2

4. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

3. évfolyam

2

4. évfolyam

2

4

A

tantervben

választható

formában

megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

4.

Zenei reprodukció I.
Éneklés
Zenei reprodukció II.
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),
Zeneizenei
reprodukció
III.
kreatív
tevékenység
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek
Zenei befogadás I.
A befogadói kompetenciák fejlesztése

5.

Zenei befogadás II., Zenehallgatás

1.
2.
3.

Összes óraszám
Tematikai egységek a 4. évfolyamon:

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

35

40

7

8

8

8

7

8

8

8

65

72

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

35

40

8

8

7

8

8

8

7

8

65

72

Zenei reprodukció I.
Éneklés
Zenei reprodukció II.
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),
Zeneizenei
reprodukció
III.
kreatív
tevékenység
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek
Zenei befogadás I.
A befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás II.
Zenehallgatás

1.
2.
3.
4.
5.
Összes óraszám

Vizuális kultúra
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4 évfolyamára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a 3. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 3-4. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 4 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

3. évfolyam

2

4. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

3. évfolyam

2

4. évfolyam

2

4

A

tantervben

választható

formában

megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek

13

13

2.

Kifejezés, képzőművészet
Hétköznapi és képzelt figurák

15

15

3.

Vizuális kommunikáció
Utazások

13

13

4.

Vizuális kommunikáció
Vizuális hatáskeltés

9

9

5.

A média kifejezőeszközei
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása

2

2

6.
7.

A média társadalmi szerepe, használata
A média működési módja, mediális információforrások
megbízhatósága
A média társadalmi szerepe, használata
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben,
biztonságos internethasználat

2

2

2

2

8.

Tárgy- és környezetkultúra
Mikro- és makrotér

8

6

9.

Tárgy- és környezetkultúra
Tárgyak és használatuk

8

6

10.

A helyi népművészeti alkotások elemzése és
reprodukciója

Összes óraszám:

4

68

72

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek

11

10

2.

Kifejezés, képzőművészet
Hétköznapi és képzelt figurák

13

12

3.

Vizuális kommunikáció
Utazások

4

4

4.

Vizuális kommunikáció
Vizuális hatáskeltés

8

8

5.

A média kifejezőeszközei
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása

2

2

2

2

2

2

6.
7.

A média társadalmi szerepe, használata
A média működési módja, mediális információforrások
megbízhatósága
A média társadalmi szerepe, használata
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben,
biztonságos internethasználat

8.

Tárgy- és környezetkultúra
Mikro- és makrotér

15

14

9.

Tárgy- és környezetkultúra
Tárgyak és használatuk

15

14

10.

A helyi képzőművészeti alkotások elemzése,
reprodukciója

Összes óraszám:

Technika, életvitel és gyakorlat
Évfolyam: 3-4. évfolyam

4
68

72

Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára - technika életvitel és gyakorlat
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben az harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 3-4. évfolyamon: 72 óra

A kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv óraszáma:

3. évfolyam

1

4. évfolyam

1

2

3. évfolyam

1

4. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

2.

3.

4.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Család, otthon, háztartás
1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás
1.2. Családi ünnepek
1.3. Gazdálkodás a háztartásban
1.4. Egészségünk
1.5. Önismeret
1.6. A háztartásban használt vegyszerek
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival
2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel
2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata
Közlekedési ismeretek
3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek
3.2. Kerékpározási alapismeretek
3.3. Közösségi közlekedés és morál a
tömegközlekedésben
3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és
egészségtudatos közlekedés
Közösségi munka, közösségi szerepek
4.1. Iskolai és osztályrendezvények
4.2. A közösségért végzett munka

Összes óraszám:

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

6

6

16

16

4

4

10

10

36

36

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

6

6

Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Család, otthon, háztartás
1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás
1.2. Családi ünnepek
1.3. Gazdálkodás a háztartásban
1.4. Egészségünk

2.

3.

4.

1.5. Önismeret
1.6. A háztartásban használt vegyszerek
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival
2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel
2.4. A technika vívmányainak mindennapi használata
Közlekedési ismeretek
3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek
3.2. Kerékpározási alapismeretek
3.3. Közösségi közlekedés és morál a
tömegközlekedésben
3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és
egészségtudatos közlekedés
Közösségi munka, közösségi szerepek
4.1. Iskolai és osztályrendezvények
4.2. A közösségért végzett munka

Összes óraszám:

16

16

4

4

10

10

36

36

Testnevelés és sport
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 3-4. évfolyamon: 360 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

3. évfolyam

5

4. évfolyam

5

10

A helyi tanterv heti óraszám:

3. évfolyam

5

4. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 3. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Előkészítő és preventív mozgásformák

10

10

2.

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák

27

20

3.

Manipulatív természetes mozgásformák

35

20

4.

Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban

30

15

5.

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban

20

16

6.

Természetes mozgásformák a sportjátékok
alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban

15

12

7.

Természetes mozgásformák a vívás és a küzdő jellegű
feladatmegoldásokban

7

36

8.

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító
és úszógyakorlatokban

18

36

9.

Természetes mozgásformák az alternatív és
szabadidős mozgásrendszerekben

15

15

162

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 4. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Előkészítő és preventív mozgásformák

10

10

2.

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák

27

20

3.

Manipulatív természetes mozgásformák

35

25

4.

Természetes mozgásformák a torna jellegű
feladatmegoldásokban

30

20

5.

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű
feladatmegoldásokban

20

16

6.

Természetes mozgásformák a sportjátékok
alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban

15

12

7.

Természetes mozgásformák az önvédelem és a küzdő
jellegű feladatmegoldásokban

7

5

8.

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító
és úszógyakorlatokban

18

36

9.

Természetes mozgásformák az alternatív és
szabadidős mozgásrendszerekben

15

36

162

180

Összes óraszám:

5-6. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 144 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

2.

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és
alkotása
Év eleji szintfelmérés
Kommunikációs gyakorlatok, helyzetek
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás,
szövegértés

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

9

9+1+3

11

11

3.

Írás, fogalmazás

10

10

4.

Helyesírás

11

11

5.

A szavak szerkezete és jelentése

10

10

6.

A nyelv szerkezete
Rendszerezés, az anyag mélyítése, gyakorlás

15

15+2

66

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Hallás utáni szövegértés

9

9+2

2.

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás,
szövegértés

11

11

3.

Írás, fogalmazás

10

10

4.

Helyesírás

11

11

5.

A szavak szerkezete és jelentése

8

8

6.

A nyelv szerkezete
Szófajokról tanultak mélyítése, gyakorlása

15

15+4

66

72

Összes óraszám:

Irodalom
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 144 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 28 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Mesék
Regionális mesék

10

10+1

2.

Petőfi Sándor: János vitéz
Próbatételek, kalandok, hősök

15

15+1

3.

Táj, szülőföld

5

5

4.

A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei bevezetés

5

5

5.

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi
kapcsolatok

15

15

6.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Próbatételek, kalandok, hősök

10

10+1

7.

Szövegalkotás
Szövegértés

5

5+4

65

72

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Ballada

5

5

2.

Monda, rege
Hódmezővásárhelyhez kapcsolódó mondák, történetek

5

5+1

3.

Arany János: Toldi

15

15

4.

Érzelmek, hangulatok, gondolatok
Népdalok, regionális népdalok

10

10+2

5.

Próbatételek, kalandok, hősök

15

15

6.

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

10

10

7.

Szövegalkotás
Szövegértés

5

5+4

65

72

Összes óraszám:

Angol nyelv
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 360 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 36 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

3

6. évfolyam

4

7

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

5

6. évfolyam

5

10

Tematikai egységek az 5.
évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Család, barátok, kedvenc állatok, családi események,
programok
Iskola, tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán
kívüli programok
Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés,
alapvető tulajdonságok
Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba
bemutatása, bútorok, berendezési tárgyak
Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, tájékozódás,
útbaigazítás kérése/adása
Idő, óra, a hét napjai, napszakok

19

Napirend, mindennapos, szokásos tevékenységek,
házimunka, otthoni feladatok
Vásárlás: mindennapi bevásárlás

17

Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége

19

Az angol nyelvű országok; házak, helynevek Angliában

8

Ünnepek

10

19
17
17
18
17

19

180

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Család, személyi adatok; foglalkozások; otthoni
teendők, kötelességek, napirend; családi ünnepek.
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső
jellemzése.
Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely
bemutatása
Természeti környezetünk: a természet megóvása;
Földünk nevezetes tájai; növények és állatok.
Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend, iskolai
programok
Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a
leggyakoribb sérülések.
Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban;
különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az
étkezésnél
Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok
ünnepekre.
Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az
iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás.
Ünnepek

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
21
14
22
10+9
22
14
19

19
20
10
180

Német nyelv
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
A tanterv óraszáma a 6. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

3

6. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

5

6. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek

15

2.

Otthon
Lakóhelyem, tágabb környezetem bemutatása. Falusi
élet. Nevezetességek a célnyelvi országban (Melk,
Bécs)

15

3.

Idő, időjárás
Időjárás.

15

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Étkezés
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában.
Német specialitások. (pl. kenyérfajták).
Élelmiszervásárlás.
Sport
Sportszerek, sportversenyek, eredmények. Különleges
sportok. Az orvosnál. Betegségek. Testrészek.
Iskola, barátok
Barátok jellemzése, bemutatása. Órai tevékenységek.
Osztályközösség, osztálytársak jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet
Németországban.
Öltözködés
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.
Ruhavásárlás.
Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert

15

15

15

15

15

15

8.
10.
11.

12.

Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)

15

Város, bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények. Utazás Ausztriában.
Közlekedési eszközök. Közlekedési táblák, szabályok.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

15

15

15

108

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Zene, művészetek
Kiállítások, rendezvények, koncertek. Múzeum, kiállítás
(pl. Schönbrunn, Minipolis)
Fantázia és valóság
Egy mese modern feldolgozásban. (Der Wolf und die
sieben Punker)
Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág
Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek
és megelőzésük. Betegségek és megelőzésük.
Földünk és a világűr
Tájak, folyók, hegyek, tavak itthon és a célnyelvi
országokban.

20

20
20
20

20

6.

Tudomány, technika
Találmányok. Titkosírások

20

7.

Múltunk és jövőnk
Iskolám múltja, jelene. Lakóhelyem régen és most.
Terveim a jövőre.

20

8.

Média, kommunikáció
E-mail és face-book.

20

9.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy

20

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

108

180

Francia nyelv
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
A tanterv óraszáma a 6. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

3

6. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

5

6. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek

15

2.

Otthon
Lakóhelyem, tágabb környezetem bemutatása. Falusi
élet. Nevezetességek a célnyelvi országban (Melk,
Bécs)

15

3.

Idő, időjárás
Időjárás.

15

4.

5.

6.

7.

Étkezés
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában.
Német specialitások. (pl. kenyérfajták).
Élelmiszervásárlás.
Sport
Sportszerek, sportversenyek, eredmények. Különleges
sportok. Az orvosnál. Betegségek. Testrészek.
Iskola, barátok
Barátok jellemzése, bemutatása. Órai tevékenységek.
Osztályközösség, osztálytársak jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet
Németországban.
Öltözködés
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.
Ruhavásárlás.

15

15

15

15

8.

9.
8.
10.
11.

12.

Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert

15

15

Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)

15

Város, bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények. Utazás Ausztriában.
Közlekedési eszközök. Közlekedési táblák, szabályok.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

15

15

15

108

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Zene, művészetek
Kiállítások, rendezvények, koncertek. Múzeum, kiállítás
(pl. Schönbrunn, Minipolis)
Fantázia és valóság
Egy mese modern feldolgozásban. (Der Wolf und die
sieben Punker)
Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág
Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek
és megelőzésük. Betegségek és megelőzésük.
Földünk és a világűr
Tájak, folyók, hegyek, tavak itthon és a célnyelvi
országokban.

20

20
20
20

20

6.

Tudomány, technika
Találmányok. Titkosírások

20

7.

Múltunk és jövőnk
Iskolám múltja, jelene. Lakóhelyem régen és most.
Terveim a jövőre.

20

8.

Média, kommunikáció
E-mail és face-book.

20

9.

Szabadon felhasználható:

20

Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

108

180

Matematika
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - matematika
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 360 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10+10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

4

6. évfolyam

3

7

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

5

6. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

2.

3.

Gondolkodási módszerek
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.
Számtan, algebra
Elemi számolási műveletek gyakoroltatása.
Az írásbeli szorzás elvégzése több irányból, tényezők
felcserélésével is. Írásbeli osztás elvégzése előtt a
becslés képességének fejlesztése.
A tanult műveleti tulajdonságok tudatos alkalmazása
fejszámolásban.
A törtekkel végzett műveletek mélyítése darabolással,
modellezéssel. Képességek fejlesztése
tevékenykedtetés során.
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.
Függvény, analízis
Az összetartozó értékek közötti logikai kapcsolat
megfogalmazásának, a matematika kifejezések
alkalmazásának fejlesztése.
Sorozatok keresése, alkotása a mindennapi életből.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

3/6

3+0+2

76/116

76+6+14

10/20

10+1+0

4.

5.

Geometria
Eszközhasználat begyakoroltatása.
Különböző mennyiségek mérése, összehasonlítása a
választott egységgel, a nemzetközi
mértékegységrendszer bevezetésének szükségessége.
Sík és térmértani modellező készlet tanulói
használatának bevezetése, a terület fogalom mélyítése.
Testek építésével tapasztalat gyűjtése.
A kerület körbekerítés, terület leterítés, lefedés
segítségével a kerület és terület fogalom kialakítása.
A szerkesztés kivitelezésének alapvető elvárásai,
különböző vonalfajták használata.
Geometria kapcsolatának felfedeztetése a mindennapi
élettel, a környezetünkkel és a tanult számítások
alkalmazása ezeken a területeken.
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.
Statisztika, valószínűség
Különböző kísérletek mérési eredményeinek táblázatba
rögzítése, a grafikonkészítés alapjainak elsajátítása. A
műveletvégzés gyakoroltatása. A kísérletek kapcsán a
megfigyelőképesség fejlesztése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.

6.

Ismétlés, ellenőrzés

Összes óraszám:

26/53

26+4+20

6/12

6+2+0

10/20

10+0+0

131/227

131+13+36= 180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

3/6

3+0+2

40/116

40+6+52

10/20

10+6+0

27/53

27+0+14

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

2.

3.

4.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Gondolkodási módszerek
Következtetések és következtetések visszafelé
folyamatábráinak tudatos alkalmazása.
A feladatok rajzzal történő szemléltetése, az adatok
közötti összefüggések megértéséhez. A rendszerező
képesség fejlesztése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.
Számtan, algebra
Elemi számolási műveletek gyakoroltatása.
Összetettebb fejszámolási feladatok gyakoroltatása,
analógiák használata.
Egész számokkal és törtekkel végzett műveletek
jártasság szintre emelése. A műveleti sorrend jártasság
szintjén való elsajátítása.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.
Függvény, analízis
A grafikonok adatainak leolvasásában, az adathalmazok
szétválogatásában tapasztalatgyűjtés. A különböző
tantárgyak adathalmazainak rendezése adott szempont
szerint, azok megjelenítése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.
Geometria
Az euklideszi szerkesztés elsajátításán keresztül a
pontos, jól átlátható, lényegkiemelő munka igényének
kialakítása.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása a
szerkesztési feladatok kapcsán.
A háromszögek, négyszögek terület képletének

5.

mélyítése, a tanulók által készített síkidomok
átdarabolásával. A geometriai számítások tudatos
alkalmazása a fizika tanításának megalapozásához.
Statisztika, valószínűség
Tanulói kísérletek, tapasztalatszerzés, mérési
eredmények rögzítése.
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.

6.

Ismétlés, ellenőrzés

Összes óraszám:

6/12

6+0+4

10/20

10+0+0

96/227

96+12+72=
180

Erkölcstan
Évfolyam: 5-6
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - erkölcstan
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az 5. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

1

6. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

1

6. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Ötödikesek lettünk

0

3

2.

Test és lélek

5

5+1

3.

Kapcsolat, barátság, szeretet

5

5

4.

Kortársi csoportok

5

5+1

5.

Társadalmi együttélés

5

5

6.

A technikai fejlődés hatásai

5

5

7.

A mindenséget kutató ember

4

4

8.

Évzáró

Összesen:

0

2

29

36

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Test és lélek

6

6

2.

Kapcsolat, barátság, szeretet

6

6

3.

Kortársi csoportok

5

5+1

4.

Társadalmi együttélés

6

6

5.

A technikai fejlődés hatásai

5

5+1

6.

A mindenséget kutató ember

6

6

34

36

Összesen

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 144 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység

Órakeret a kerettanterv
szerint

órakeret a helyi
tantervben

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet
kultúrája
Az ókori görög–római világ

12

13

23

25

A középkori Európa világa

14

16

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok
kora
összesen

16

18

65 óra

72 óra

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység
A Magyar Királyság virágkora
A világ és Európa a kora újkorban
Magyarország a kora újkorban
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és
Magyarországon
összesen

Órakeret a kerettanterv
szerint
13
14
18
20

órakeret a helyi
tantervben
14
16
20
22

65 óra

72 óra

Természetismeret
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára - természetismeret
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 8 óra
A tanterv óraszáma a 6. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 16 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 8 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Év eleji ismétlés

1

1

2.

Az anyag és néhány fontos tulajdonsága

8

9

3.

Élet a kertben
Az őszi kert

9

9

4.

Állatok a házban és a ház körül

8

9

5.

Tájékozódás a valóságban és a térképen

9

12

6.

Állandóság és változás a környezetünkben,
kölcsönhatások

7

9

7.

A Föld és a Világegyetem

12

12

8.

Élet a kertben
A tavaszi kert

8

9

9.

Év végi ismétlés

2

2

64

72

Órakeret a
helyi
tantervben

Összesen:
Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Év eleji ismétlés

1

2.

Hegyvidékek, dombvidékek

11

11

3.

Erdő életközössége

10

12

4.

Alföldi tájakon

8

9

5.

Felszíni és felszín alatti vizek

7

7

6.

Vizek, vízpartok

10

11

7.

Természet és társadalom kölcsönhatásai

5

6

8.

Az ember szervezete és egészsége

9

12

9.

Év végi ismétlés

3

3

64

72

Összesen:

Ének-zene
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára –ének-zene

1

Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évf.

1

6. évf.

1

1

A helyi tanterv heti óraszáma:
5. évf.

1

6. évf.

1

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés
Vásárhelyi népdalok, népdalválogatás

15

15+4

2.

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

3

3

3.

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek

3

3

4.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák
fejlesztése

4

4

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás

7

7

32

36

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés
Vásárhelyi népdalok, népdalválogatás

15

15+4

2.

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

4

4

3.

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek

3

3

4.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

3

3

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás

7

7

32

36

Összes óraszám

Vizuális kultúra
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az 5. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5. évfolyamon: 36 óra
A tanterv óraszáma a 6. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

1

6. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

1

6. évfolyam

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Valóság és képzelet

5

2.

Kifejezés, képzőművészet
Stílus és mozgás

8

3.

Vizuális kommunikáció
Idő- és térbeli változások

3

4.

Vizuális kommunikáció
Jelértelmezés, jelalkotás

3

5.

Vizuális kommunikáció
Kép és szöveg

3

6.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

5

7.

Tárgy és környezetkultúra
Tárgy és hagyomány

5

8.

Szabadon felhasználható
Múzeumi órák

4

Összes óraszám

36

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Kifejezés, képzőművészet
Valóság és képzelet

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
5

Kifejezés, képzőművészet

2.

8

Stílus és mozgás
Vizuális kommunikáció

3.

3

Idő- és térbeli változások
Vizuális kommunikáció

4.

3

Jelértelmezés, jelalkotás
Vizuális kommunikáció

5.

3

Kép és szöveg
Tárgy- és környezetkultúra

6.

5

Tervezett, alakított környezet
Tárgy és környezetkultúra

7.

5

Tárgy és hagyomány
Szabadon felhasználható

8.

4

Múzeumi órák

Összes óraszám

36

Hon- és népismeret
Évfolyam: 5. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – hon- és népismeret
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon.
A tanterv óraszáma az 5. évfolyamon: 36 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 5 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az én világom

3

3

2.

Találkozás a múlttal—Élet a házban

9

9

3.

Találkozás a múlttal--Élet a faluban

10

10

4.

Jeles napok, ünnepi szokások

9

9

5.

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország
területén

5

4

Év végi ismétlés

1

Összes óraszám:

36

Informatika
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - informatika
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-8. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

0

6. évfolyam

1

1

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

1

6. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az informatikai eszközök használata

0

4

2.

Alkalmazói ismeretek
Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus
létrehozása- Rövid szöveg beírása, javítása.
Karakterformázás

0

10+4

3.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

0

8

4.

Infokommunikáció

0

4

5.

Az információs társadalom

0

4

6.

Könyvtári informatika

0

2

0

36

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az informatikai eszközök használata

4

4

2.

Alkalmazói ismeretek
Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus
létrehozása- A vágólap. Egyszerűbb
bekezdésformázások. Szöveg kijelölése, másolása,
mozgatása, törlése. A prezentáció testreszabása, háttér,
áttűnés, animáció beállítása.

10

10+4

3.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

8

8

4.

Infokommunikáció

4

4

5.

Az információs társadalom

4

4

6.

Könyvtári informatika

2

2

32

36

Összes óraszám:

Technika, életvitel és gyakorlat
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – technika, életvitel és gyakorlat
„A” változat
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 2+2 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 4+4 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

1

6. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

1

6. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Ételkészítés

7/14

7

2.

Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben

8/16

8

3.

Tárgyi kultúra, technológiák,
tárgykészítés, modellezés
Mérés milliméteres pontossággal, mérőeszközök
alkalmazása. Kézügyesség fejlesztése. Origami.

4.

Közlekedés
Plakát készítése közlekedéstörténet témakörében.

14/28

14+2

3/6

3+2

32

32+4

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Ételkészítés

7/14

7

2.

Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben

8/16

8

3.

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés
Mérés milliméteres pontossággal, mérőeszközök
alkalmazása. Kézügyesség fejlesztése. Origami.

14/28

14+2

4.

Közlekedés
Útvonaltervezők használata

3/6

3+2

32

32+4

Összes óraszám:

Testnevelés és sport
Évfolyam: 5. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 360 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

5

6. évfolyam

5

10

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

5

6. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Természetes és nem természetes mozgásformák

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

36

13(úszás)

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének
ismerete és azok
önálló végrehajtása.
A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási
szabályok betartása.

2.

Úszás és úszó jellegű feladatok

36

36

70

50

40

20

58

28

46

23(úszás)

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának
javítása.
Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása.
Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek
megfelelő ritmus kialakításával, valamint folyamatos és
távolságot növelő úszással.
Az uszoda higiénés szabályainak betartása.
Az úszás szerepének ismerete az egészséges
életmódban és az életvédelemben.

3.

Sportjátékok
Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok
mozgásanyagának intenzív és tudatos gyakorlásával.
A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük
tudatosulása az eredményes játéktevékenységben.
Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a
sportjátékok egyszerűsített, valamint kiteljesedő
változataiban.
Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető
magatartásra, a figyelmes és hatékony munkavégzésre.

4.

Atlétikai jellegű feladatok
Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok
alkalmazása az egyéni adottságoknak megfelelően.
Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának
elsajátítására és a teljesítménynövelésre.
Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén,
különös tekintettel az aerob állóképességre-, valamint
az alsó- és felső végtag dinamikus erejére.
A tartós futás technikájának optimalizálása, és az
egyénhez igazított sebesség kialakulása.
Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben,
valamint a tartós munkavégzésben.
Érdeklődés az atlétika sportág iránt.

5.

Torna jellegű feladatok
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint
manipulatív mozgások célszerű, folyamatos és
magabiztos végrehajtása.
Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló
bemutatása.

6.

Alternatív környezetben űzhető sportok
Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai
elmeinek végrehajtása és szabályainak ismerete.
A természeti környezetben történő sportolás néhány
egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak ismerete.
Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.

7.

Önvédelmi és küzdőfeladatok

38

10

324

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

36

13(úszás)

36

36

70

50

40

20

58

28

A balesetek elkerülése szempontjából
elengedhetetlenül fontos alapvető eséstechnikák és
önvédelmi fogások elsajátítása.
Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra.

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Természetes és nem természetes mozgásformák
Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének
ismerete és azok
önálló végrehajtása.
A személyi és környezeti higiéniás ismeretek
elsajátítása.
A relaxációs tudás továbbfejlesztése.

2.

Úszás és úszó jellegű feladatok
Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása.
Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek
megfelelő ritmus kialakításával, valamint folyamatos és
távolságot növelő úszással.
Az uszoda higiénés szabályainak betartása.
Az úszás szerepének ismerete az egészséges
életmódban és az életvédelemben.

3.

Sportjátékok
Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető
magatartásra, a figyelmes és hatékony munkavégzésre.
Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni
adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő
sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy
a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére.
A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük
tudatosulása az eredményes játéktevékenységben.

4.

Atlétikai jellegű feladatok
Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén,
különös tekintettel az aerob állóképességre-, valamint
az alsó- és felső végtag dinamikus erejére.
A tartós futás technikájának optimalizálása, és az
egyénhez igazított sebesség kialakulása.
Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben,
valamint a tartós munkavégzésben.
Érdeklődés az atlétika sportág iránt.

5.

Torna jellegű feladatok

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna
jellegű feladatmegoldásokban.
Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos”
mozgás elsajátítására.
Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások
szempontjából kiemelt motoros képességek terén,
különös tekintettel a test erejére, az ízületi
mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó
és az egyensúlyozó képességre.
Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és
nyújtását szolgáló módszerek/gyakorlatok
megismerése.

6.

Alternatív környezetben űzhető sportok

46

23(úszás)

38

10

324

180

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott
sportági mozgásokkal elérhető célok.
A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban
gyakorlottság szerzése.
A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között
végzett tevékenységekben aktív részvétel.
A szervezet edzettségének növelése.
Az egészséges életmód iránti igény erősítése.

7.

Önvédelmi és küzdőfeladatok
A balesetek elkerülése szempontjából
elengedhetetlenül fontos alapvető eséstechnikák és
önvédelmi fogások elsajátítása.
Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra.

Összes óraszám:

Osztályfőnöki
Évfolyam: 5. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5. évfolyamon: 36 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

1

Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tűz-és balesetvédelmi oktatás,
házirend
Adatok, ismerkedés, órarend

3

Önismeret, család

4

3.

Közösségépítés

4

Konfliktuskezelés

4

Egészséges életmód, drog prevenció
- EVP

5

Környezettudatos életmód

4

Tanulás módszertani ismeretek

4

4.
5.
6.
7.
8.

Ünnepek, megemlékezések,
hagyományok
Aktuális problémák megbeszélése,
az eltelt időszak értékelése

9.

4
4

Óraszám

36

Évfolyam: 6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben hatodik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 6. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

6. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

6. évfolyam

1

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési
cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Óraszám

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret
a
kerettant
ervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend
Adatok, ismerkedés, órarend

3

Önismeret, család

4

Közösségfejlesztés

4

Konfliktuskezelési módszerek

4

Egészséges életmód, drog prevenció - EVP

5

Környezettudatos életmód

4

Tanulási technikák

4

Ünnepek, megemlékezések
Hagyományok szerepe az életünkben
Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt
időszak értékelése

4
4
36

Természettudományi gyakorlatok
Évfolyam: 6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – természettudományi
gyakorlatok
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a 6. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 6. évfolyamon: 36 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 4 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 4 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

0

6. évfolyam

0

0

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

0

6. évfolyam

1

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az ember, mint megfigyelő

8 óra

9 óra

2.

Levegő

8 óra

9 óra

3.

Víz

8 óra

9 óra

4.

Talaj

8 óra

9 óra

32 óra

36 óra

Összes óraszám:

7- 8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Irodalom
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára - magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 198 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 54 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

2,5

5,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése

1.

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés,
novella, legenda, anekdota)

10

10+8

2.

Nagyepikai alkotás (regényelemzés)

8

8+3

3.

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal,
epigramma)

22

22+10

4.

Egy korstílus – a romantika

6

6

5.

Nagyepikai alkotás – egy Jókai – regény és a
romantikus stílus

8

8

6.

Drámai műfajok (egy komédia)

8

8+2

7.

A média kifejezőeszközei (1)
Történet és elbeszélés mozgóképen

3

3+5

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

1

1+8

Órakeret a kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettanterv
ben

Órakeret a
helyi
tantervben

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény,
anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada

13

13+5

Nagyepikai alkotás (regényelemzés)

8

8+2

3.

Lírai és átmeneti műfajok - óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép,
hangulatlíra, gondolati líra

17

17

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség)

6

6+4

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből –
magyar vagy világirodalom, regényelemzés

7

7

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia

7

7

A média kifejezőeszközei (2)
A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése

3

3+2

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

2

2+5

144

198

4.
5.
6.
7.
8.
Összes
óraszám 7-8.
évfolyamon

Magyar nyelvtan
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 126 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1,5

8. évfolyam

2

3,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési
cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és
alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás,
szövegértés
Írás, fogalmazás
Szókincsbővítés
Helyesírás
Begyakorlás
A nyelv szerkezete és jelentése
Gyakorlás

Órakeret a
kerettantervb
en

Órakeret a helyi
tantervben

3

3+1

2

2+2

2

2+2

3

3+3

20

20+6

Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás

2

2+2

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési
cél
sorszáma
1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és
alkotása

10

10

Olvasás, szövegértés

7

7

Írás, fogalmazás

5

5

Helyesírás

10

10

28

28+4

4

4+2

1

1+1

108

126

2.
3.
4.

5.

6.

A nyelv szerkezete és jelentése
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és
alkotása -1 óra
Olvasás, szövegértés - 1 óra
Írás, fogalmazás - 2 óra
A nyelv állandósága és változása
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és
alkotása -1óra
Olvasás, szövegértés -1 óra
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

Összes
óraszám 78.
évfolyamon

Angol nyelv
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

5

8. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

Tematikai egység/Fejlesztési cél elnevezése

Család

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
20

Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
Rokonságnevek,
családi kapcsolatok
családi élet más országokban

Személyi adatok, foglalkozások.
A családi élet mindennapjai.

Otthoni teendők, kötelességek.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
2.

Otthon

15

Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.

Magyarország
Célnyelvi országok
Otthonok a célnyelvi országban.
3.

Idő, időjárás

15

Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok. Időzónák
Időjárás
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.
4.

Szabadidő, szórakozás

15

Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem. Hobbik.
Internet, tévé, film, videó, számítógép és
olvasás.
Mozi, színház, zenehallgatás
5.

Természet, állatok

10

Növények és állatok a környezetünkben.
Kedvenc állataim.
Kontinensek, tájegységek.
Project munka
6.

Ünnepek és szokások

10

Az én ünnepeim. Születésnap, névnap. Nemzeti
ünnepeink
A célnyelvi országok ünnepei, szokásai
Valentin-nap, Halloween, Hálaadás,
Karácsony
7.

Város, bevásárlás

20

Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.
Project munka
8.

Utazás, pihenés

15

Vakáció, nyaralás.
Közlekedési eszközök; a kedvenc közlekedési
eszközöm.
Utazás belföldön és külföldön. Utazási
előkészületek
9.

Fantázia és valóság
Képzeletem világa.

10

Utazás a jövőbe.
10.

10

Környezetünk védelme
Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezettudatos viselkedés.

11.

15

Egészséges életmód
Történelem, a múlt nagy járványai
Betegségek

12.

15

Múltunk és jövőnk
Családom múltja, gyökereim.
Az én jövőm.
A jövő iskolája.
Lakóhelyem régen és most.
A jövő városa.
Földünk jövője.

13.

10

Földünk és a világűr
A naprendszer és a bolygók
A Nap és a csillagok.
Utazások az űrben.

Összesen

180

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

Tematikai egység/Fejlesztési cél elnevezése

Család

Órakeret a
helyi
tantervben
5

Nagyszüleim világa. Generációs ellentétek
2.

Otthon

Falu, város, ország. Célnyelvi országok,
városok, az EU.

15

3.

Étkezés

15

Napi étkezések.
Ételek. Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

Étkezési szokások nálunk és más országokban;
Étkezés iskolai menzán Étkezés étteremben.
4.

Idő, időjárás

10

Globális felmelegedés, környezetvédelem.

Természeti katasztrófák
5.

Sport

15

Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.

Sport az iskolában és az iskolán kívül
Sportok, sportfelszerelések, sportesemények
6.

Iskola, barátok

15

Iskolai élet, vizsgák
7.

Szabadidő, szórakozás

15

Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem. Hobbik.
Internet, tévé, film, videó, számítógép és
olvasás.
Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal. Hétvégéim.
8.

Város, bevásárlás

10

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás. Mindennapi bevásárlás, ajándékok
ünnepekre.
9.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.

15

Utazás belföldön és külföldön. Utazási
előkészületek
10.

15

Környezetünk védelme
Állatmentés. Globális felmelegedés, környezeti
problémák Környezettudatos viselkedés.

11.

20

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.

A leggyakoribb betegségek, a leggyakoribb
sérülések.
Orvosnál és kórházban.
Tizenévesek egészséges életvitele

12.

15

Múltunk és jövőnk
Országismeret, történelem. Legendás alakok

13.

15

Média, kommunikáció
Infokommunikációs eszközök a
mindennapokban.
A média szerepe a hétköznapokban.

Összesen

180

Német nyelv
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

5

8. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek

15

2.

Otthon
Lakóhelyem, tágabb környezetem bemutatása. Falusi
élet. Nevezetességek a célnyelvi országban (Melk,
Bécs)

15

3.

Idő, időjárás
Időjárás.

15

4.

5.

6.

7.

8.

9.
8.
10.
11.

12.

Étkezés
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában.
Német specialitások. (pl. kenyérfajták).
Élelmiszervásárlás.
Sport
Sportszerek, sportversenyek, eredmények. Különleges
sportok. Az orvosnál. Betegségek. Testrészek.
Iskola, barátok
Barátok jellemzése, bemutatása. Órai tevékenységek.
Osztályközösség, osztálytársak jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet
Németországban.
Öltözködés
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.
Ruhavásárlás.
Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert
Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)
Város, bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények. Utazás Ausztriában.
Közlekedési eszközök. Közlekedési táblák, szabályok.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

15

15

15

15

15

15
15
15

15

15

Összes óraszám:

108

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Zene, művészetek
Kiállítások, rendezvények, koncertek. Múzeum, kiállítás
(pl. Schönbrunn, Minipolis)
Fantázia és valóság
Egy mese modern feldolgozásban. (Der Wolf und die
sieben Punker)

20

20

Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág

20

Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek
és megelőzésük. Betegségek és megelőzésük.
Földünk és a világűr
Tájak, folyók, hegyek, tavak itthon és a célnyelvi
országokban.

20

20

6.

Tudomány, technika
Találmányok. Titkosírások

20

7.

Múltunk és jövőnk
Iskolám múltja, jelene. Lakóhelyem régen és most.
Terveim a jövőre.

20

8.

Média, kommunikáció
E-mail és face-book.

20

9.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

20

Összes óraszám:

108

180

Francia nyelv
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

5

8. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek

15

2.

Otthon
Lakóhelyem, tágabb környezetem bemutatása. Falusi
élet. Nevezetességek a célnyelvi országban (Melk,
Bécs)

15

3.

Idő, időjárás
Időjárás.

15

4.

5.

6.

7.

8.

9.
8.
10.
11.

12.

Étkezés
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában.
Német specialitások. (pl. kenyérfajták).
Élelmiszervásárlás.
Sport
Sportszerek, sportversenyek, eredmények. Különleges
sportok. Az orvosnál. Betegségek. Testrészek.
Iskola, barátok
Barátok jellemzése, bemutatása. Órai tevékenységek.
Osztályközösség, osztálytársak jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet
Németországban.
Öltözködés
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.
Ruhavásárlás.
Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert
Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)
Város, bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények. Utazás Ausztriában.
Közlekedési eszközök. Közlekedési táblák, szabályok.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy

15

15

15

15

15

15
15
15

15

15

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

108

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Zene, művészetek
Kiállítások, rendezvények, koncertek. Múzeum, kiállítás
(pl. Schönbrunn, Minipolis)
Fantázia és valóság
Egy mese modern feldolgozásban. (Der Wolf und die
sieben Punker)

5.

20

Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág

3.
4.

20

20

Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek
és megelőzésük. Betegségek és megelőzésük.
Földünk és a világűr
Tájak, folyók, hegyek, tavak itthon és a célnyelvi
országokban.

20

20

6.

Tudomány, technika
Találmányok. Titkosírások

20

7.

Múltunk és jövőnk
Iskolám múltja, jelene. Lakóhelyem régen és most.
Terveim a jövőre.

20

8.

Média, kommunikáció
E-mail és face-book.

20

9.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy

20

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

108

Matematika
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - matematika

180

Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 324 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 14+14 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 54+54 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

4,5

8. évfolyam

4,5

9

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

2.

3.

4.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok
eszköz jellegű használata, halmazszemlélet fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok
használatának fejlesztése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.
Számelmélet és algebra
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet
történései közötti kapcsolat tudatosítása; matematikai
modellek választása, keresése, készítése, értelmezése
adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek
értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat
alkotásával. Az együttműködéshez szükséges
képességek fejlesztése páros és kiscsoportos
tevékenykedtetés, feladatmegoldás során.
A számfogalom mélyítése.
A rendszerező képesség fejlesztése.
Műveletfogalom mélyítése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.
Függvények, analízis elemei
Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok
adatainak értelmezése, elemzése.
A mindennapi élet, a tudományok és a matematika
közötti kapcsolat fölfedezése konkrét példák alapján.
Számolási készség fejlesztése a racionális számkörben.
Helyzetfelismerés: a tanult ismeretek alkalmazása új
helyzetben.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása..
Geometria
Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai
számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban
előforduló geometriai ismereteket igénylő problémák
megoldására való képesség fejlesztése.
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése.
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás
elképzelése, testháló összehajtásának, szétvágásának
elképzelése.
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

4/7+foly

4+1+8

42/81

42+2+15

11/25

11+2+8

25/50

25+2+15

A geometriai problémamegoldás lépéseinek
megismertetése (szerkesztésnél: vázlatrajz,
adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés,
diszkusszió).
Átdarabolás a terület meghatározásához. Eredmények
becslése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.

5.

Statisztika, valószínűség
Táblázatok olvasása, grafikonok készítése, elemzése.
Statisztikai szemlélet fejlesztése.
Együttműködési készség fejlődése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.

6/13

6.

Ismétlés, számonkérés
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.

9/18

Összes óraszám:

6+2+5

9+2+3

97/194

97+11+54= 162

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

3/7

3+1+8

39/81

39+2+15

14/25

14+2+8

25/50

25+2+12

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

2.

3.

4.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok
Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
Fogalmak egymáshoz való viszonyának,
összefüggéseknek a megértése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok
használatának fejlesztése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.
Számelmélet és algebra
Szavakban megfogalmazott helyzet, történés
matematizálása; matematikai modellek választása,
keresése, készítése.
Konkrét matematikai modellek értelmezése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.
Függvények, analízis elemei
Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok
adatainak értelmezése, elemzése.
Matematikai modellek ismerete, alkalmazásának
módja, korlátai (sorozatok, függvények,
függvényábrázolás).
Számolási készség fejlesztése
Környezettudatosságra nevelés: pl. adatok és
grafikonok elemzése a környezet szennyezettségével
kapcsolatban.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.
Geometria
Rendszerező készség fejlesztése. A mindennapi élethez
kapcsolódó egyszerű geometriai számítások
elvégzésének fejlesztése.
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.
Az együttműködéshez szükséges képességek
fejlesztése páros és kis csoportos tevékenykedtetés,
feladatmegoldás során.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.

5.

Statisztika, valószínűség
A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
Gazdasági nevelés.
Gazdasági statisztikai adatok, grafikonok értelmezése.
Ok- okozati összefüggéseket felismerő képesség
fejlesztése. Elemző képesség fejlesztése.
Tudatos megfigyelőképesség fejlesztése.
A tapasztalatok rögzítése képességének fejlesztése.
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.

6.

Számonkérés
A megtanított ismeretek elmélyítése és gyakorlása.

Összes óraszám:

7/13

7+2+8

9

9+2+3

97/194

97+11+54= 162

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben az hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7. évfolyamon: 74 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

7. évfolyam
Tematikai egység címe

órakeret

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

8 óra

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon

12 óra

A nagyhatalmak versengése és az első világháború

8 óra

Európa és a világ a két háború között

12 óra

Magyarország a két világháború között

14 óra

A második világháború

13 óra

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettantervben
szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a)

7 óra

Összes óraszám

74 óra

Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 7-8. évfolyama számára – történelem, társadalmi
és állampolgári ismeretek
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 7 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

8. évfolyam

2

A helyi tanterv heti óraszám:

8. évfolyam

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Órakeret a
kerettanterv szerint

Tematikai egység
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
Magyarország a második világháború végétől az 1956-os
forradalom és szabadságharc leveréséig
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
A Kádár-korszak jellemzői
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése
Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése
Magyarországon
Társadalmi szabályok
Állampolgári alapismeretek
Pénzügyi és gazdasági kultúra
Háztartás és családi gazdálkodás
Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság
A médiamodellek és intézmények
A média társadalmi szerepe, használata –
Reklám és hír a hagyományos és az új médiában
összesen

8. évfolyamra jutó
órakeret

6

7

8

10

6
8
6

7
9
7

5

6

3
5
5
5
3
3

3
5
5
5
3
3

2

2

65 óra

72 óra

Erkölcstan
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - erkölcstan
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a 7. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

5

5+1

2.

Párkapcsolat és szerelem

5

5+1

3.

Egyén és közösség

5

5+1

4.

Helyem a világban

6

6

5.

Mi dolgunk a világban?

6

6

6.

Hit, világkép, világnézet

6

6

33

36

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összesen:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?

5

5+1

2.

Párkapcsolat és szerelem

6

6

3.

Egyén és közösség

6

6

4.

Helyem a világban

5

5+1

5.

Mi dolgunk a világban?

5

5+1

6.

Hit, világkép, világnézet

5

5+1

32

36

Összesen:

Biológia-egészségtan
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – biológia-egészségtan A változat
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon:72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére:19 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 54 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére:10 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

1

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

1,5

3,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.

Tematikai egységek a 7. évfolyamon:

Tematikai egység

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az élőlények változatossága I.
Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben

10

15

2.

Az élőlények változatossága II.
Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz
Az élőlények változatossága III.
Az élővilág alkalmazkodás a hideghez, és a
világtenger övezeteihez

12

15

10

15

Tematikai egység
sorszáma

3.
4.

Rendszer az élővilág sokféleségében

10

15

5.

Részekből egész

11

12

53

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység
sorszáma

Tematikai egység

1.

Szépség, erő, egészség

10

13

2.

A szervezet anyag- és energiaforgalma

13

16

3.

A belső környezet állandóságának biztosítása

11

14

4.

A fogamzástól az elmúlásig

10

11

44

54

Összes óraszám:

Fizika
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - fizika
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 126 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10+8 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

1

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

1,5

3,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Természettudományos vizsgálati módszerek
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra. A mérés lényegének megértetése, az SI
bevezetésének szükségessége. A mérési adatok
feldolgozása, statisztikai számítások.

6/6

6+0+0

2.

Optika, csillagászat

0/14

0

14/14

14+2+0

16/16

16+4+0

9/9

9+1+0

3.

4.

5.

Hőtan
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.
Grafikonok olvasása, készítése és elemzése,
következtetések megfogalmazása.
Mozgások
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra. Több mozgásszakaszból álló grafikonok
olvasása, elemzése, átlagsebesség kiszámítása.
Egymással szemben és egy irányban haladó, mozgó
testekkel kapcsolatos feladatok.
Energia
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.

6.

Nyomás

10/14

10+0+0

7.

Elektromosság

0/12

0

8.

Év végi összefoglalás, gyakorlás

10/12

10+0+0

65/97

65+7=72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

0/6

0+0+4

14/14

14+0+2

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

2.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Természettudományos vizsgálati módszerek
A megtanított tudományos vizsgálati módszerek
felelevenítésére, elmélyítésére.
Az elektromosságtannal kapcsolatos biztonságtechnikai
előírásokra.
Optika, csillagászat
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.

3.

Hőtan

0/14

0

4.

Mozgások

0/16

0

5.
6.
7.
8.

Energia
Nyomás (hangtan)
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlására.
Elektromosság
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.
Év végi összefoglalás, gyakorlás
A megtanított ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra,
az általános iskolában tanult tananyag áttekintésére.

Összes óraszám:

0/9

0

4/14

4+2+2

12/12

12+2+4

2/12

2+0+6

32/97

32+4+18=54

Kémia
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – kémia B változat
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 108 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 8 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A kémia tárgya, kémiai kísérletek

4/4

4+0+0

2.

Részecskék, halmazok, változások, keverékek

16/16

16+0+0

3.

A részecskék szerkezete és tulajdonságai,
vegyülettípusok

12/12

12+0+0

4.

Ismétlés, számonkérés

0/0

0+4+0

32/97

32+4+0=36

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A kémiai reakciók típusai

14/14

14+1+0

2.

Élelmiszerek és az egészséges életmód

13/13

13+1+0

3.

Kémia a természetben

12/12

12+0+0

4.

Kémia az iparban

12/12

12+1+0

5.

Kémia a háztartásban

14/14

14+0+0

6.

Ismétlés, számonkérés

0

0+4+0

65/97

65+7+0=72

Összes óraszám:

Földrajz
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - földrajz
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon:108 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 13 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1,5

8. évfolyam

1,5

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A szilárd Föld anyagai és folyamatai

7

9

2.

A földrajzi övezetesség alapjai

6

7

3.

Gazdasági alapismeretek

5

5

4.

Afrika és Amerika földrajza

15

14

5.

Ázsia földrajza

11

11

6.

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza

4

4

7.

Év végi összefoglalás

0

4

Összesen:

48

54

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Európa általános földrajza

4

5

2.

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza

6

6

3.

Atlanti-Európa földrajza

6

6

4.

Kelet- és Közép-Európa földrajza

7

7

5.

A Kárpát-medencevidék földrajza

5

5

6.

A hazánkkal szomszédos országok földrajza

6

6

7.

Magyarország természeti és kulturális értékei

5

6

8.

Magyarország társadalomföldrajza

10

11

9.

Év végi összefoglalás

0

2

49

54

Összesen

Ének-zene
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára –ének-zene
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 7-8. évfolyamon: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évf.

1

8. évf.

1

2

7. évf.

1

8. évf.

1

2

A helyi tanterv heti óraszáma:

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés
Vásárhelyi népdalok

11

11+2

2.

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

4

4

3.

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek

3

3

4.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

4

4

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás
Romantikus operák-válogatás

10

10+2

32

36

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés
Vásárhelyi népdalok

11

11+2

2.

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

4

4

3.

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek

3

3

4.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

4

4

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás
Musical részletek

10

10+2

32

36

Összes óraszám

Vizuális kultúra
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 36 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egységek a 7. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

5

2.

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

8

3.

Vizuális kommunikáció
Magyarázó képek/rajzok

2

4.

Vizuális kommunikáció
Mozgóképi közlés

3

5.

Vizuális kommunikáció
Montázs

1

6.

Vizuális kommunikáció
Vizuális kommunikációs formák

3

7.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

5

8.

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített környezet története

5

8.

Szabadon felhasználható
Múzeumi órák

4

Összes óraszám

36

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
5

1.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

2.

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

8

3.

Vizuális kommunikáció
Magyarázó képek/rajzok

2

4.

Vizuális kommunikáció
Mozgóképi közlés

3

5.

Vizuális kommunikáció
Montázs

1

6.

Vizuális kommunikáció
Vizuális kommunikációs formák

3

7.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

5

8.

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített környezet története

5

4

Szabadon felhasználható
Múzeumi órák

8.

36

Összes óraszám

Informatika
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - informatika
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: - óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az informatikai eszközök használata
Elmélyítésre szolgáló időkeret.

2

2+1

2.

Alkalmazói ismeretek
Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus
létrehozása- A prezentáció testreszabása, háttér,
áttűnés, animáció beállítása. Bemutatók készítése
közös munkában, csoportokban. Összefoglalás

14

14+3

3.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

6

6

4.

Infokommunikáció

4

4

5.

Az információs társadalom

3

3

6.

Könyvtári informatika

3

3

32

36

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az informatikai eszközök használata
Elmélyítésre szolgáló időkeret.

2

2+1

2.

Alkalmazói ismeretek
Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok
létrehozása, átalakítása, formázása
Összefoglalásra szolgáló időkeret

14

14+3

3.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

6

6

4.

Infokommunikáció

4

4

5.

Az információs társadalom

3

3

6.

Könyvtári informatika

3

3

32

36

Összes óraszám:

Technika, életvitel és gyakorlat
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – technika, életvitel és
gyakorlat „A” változat
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben az hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 36+0 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 2+0 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 4+0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

0

1

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

0

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A háztartás és közszolgáltatások

10/10

10

2.

Közlekedés

6/6

6

3.
4.

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.
Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés,
munkakörnyezetek megismerése A megtanított
ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

Összes óraszám:

8/8

8+3

8/8

8+1

32

32+4

Testnevelés és sport
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 180 óra
A helyi tanterv heti óraszám:5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Természetes és nem természetes mozgásformák

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

34

18(úszás)

36

36

62

40

45

20

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát
szolgáló új térformák, alakzatok kialakításában. A
kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek
bővülése.

2.

Úszás és úszó jellegű feladatok
Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása.
Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek
megfelelő ritmus kialakításával, valamint folyamatos és
távolságot növelő úszással.
Az uszoda higiénés szabályainak betartása.
Az úszás szerepének ismerete az egészséges
életmódban és az életvédelemben.

3.

Sportjátékok
Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető
magatartásra, a figyelmes és hatékony munkavégzésre.
A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása
testnevelési játékokban és a sportjátékban.
A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új
elemek elsajátítása, és alkalmazása.
Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő
alkalmazása.

4.

Atlétikai jellegű feladatok

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén,
különös tekintettel az aerob állóképességre-, valamint
az alsó- és felső végtag dinamikus erejére.
A tartós futás technikájának optimalizálása, és az
egyénhez igazított sebesség kialakulása.
Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben,
valamint a tartós munkavégzésben.
Érdeklődés az atlétika sportág iránt.

5.

Torna jellegű feladatok

57

20

44

36 (úszás)

46

10

324

180

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség
a helyes testtartás kialakítására, a koordinált mozgás és
az erőközlés összhangjának megteremtésére.
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő
gyakorlatok önálló összeállítása, összekötő elemek
alkalmazásával.
A szekrény- és a támaszugrások biztonságos
végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon.

6.

Alternatív környezetben űzhető sportok
A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban
gyakorlottság szerzése.
A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között
végzett tevékenységekben aktív részvétel.
A szervezet edzettségének növelése.
Az egészséges életmód iránti igény erősítése.

7.

Önvédelmi és küzdőfeladatok
A balesetek elkerülése szempontjából
elengedhetetlenül fontos alapvető eséstechnikák és
önvédelmi fogások elsajátítása.
Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. A
grundbirkózás további technikájának, szabályainak
elsajátítása és gyakorlatban történő alkalmazása.

Összes óraszám:

Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 180 óra
A helyi tanterv heti óraszám: 5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Természetes és nem természetes mozgásformák

34

18(úszás)

36

36

62

40

45

20

57

20

44

36(úszás)

46

10

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének
ismerete és azok
önálló végrehajtása.
A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási
szabályok betartása.
Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát
szolgáló új térformák, alakzatok kialakításában.
Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása.

2.

Úszás és úszó jellegű feladatok
Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban
150 méteren vízbiztos folyamatos úszás.
Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.
Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek
megfelelő ritmus kialakításával, valamint folyamatos és
távolságot növelő úszással.
Az uszoda higiénés szabályainak betartása.
Az úszás szerepének ismerete az egészséges
életmódban és az életvédelemben.

3.

Sportjátékok
Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok
mozgásanyagának intenzív és tudatos gyakorlásával.
Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető
magatartásra, a figyelmes és hatékony munkavégzésre.
A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása
testnevelési játékokban és a sportjátékban.
A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új
elemek elsajátítása, és alkalmazása.
Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő
alkalmazása.

4.

Atlétikai jellegű feladatok
A tartós futás technikájának optimalizálása, és az
egyénhez igazított sebesség kialakulása.
Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben,
valamint a tartós munkavégzésben.
Érdeklődés az atlétika sportág iránt.
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság.

5.

Torna jellegű feladatok
Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló
bemutatása.
A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség
a helyes testtartás kialakítására, a koordinált mozgás és
az erőközlés összhangjának megteremtésére.

6.

Alternatív környezetben űzhető sportok
A helyi tárgyi feltételek függvényében választott
sportági mozgásokkal a tematika továbbtervezése.
A helyi tárgyi feltételek függvényében választott
sportági mozgásokkal a tematika továbbtervezése.

7.

Önvédelmi és küzdőfeladatok

Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra.
Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek
elsajátítása.
A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.
A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.

Összes óraszám:

324

180

Osztályfőnöki
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a 7. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Órakeret a
helyi
tantervben

Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend
Adatok, ismerkedés, órarend
Identitás, család
A serdülőkor nehézségei

2.
3.

3
4

Közösségépítés

4

Konfliktuskezelési technikák

4

Egészséges életmód, drog prevenció - EVP

5

Környezettudatos életmód

4

Pályaválasztás

4

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

4

Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt időszakok értékelése

4

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Órakeret a
kerettanterv
ben

Óraszám

36

Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

8. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

8. évfolyam

1

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Óraszám

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend
Adatok, ismerkedés, órarend
Helyem a családban, az osztályban, az iskolában.
Pozitív énkép, pozitív szemlélet.

Órakeret a
kerettanterv
ben

Órakeret a
helyi
tantervben

3
4

Konfliktuskezelési technikák

4

Médiafogyasztás és használat

2

Egészséges életmód, drog és egyéb függőségek - EVP

5

Környezettudatos életmód

4

Pályaválasztás

6

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

4

A ballagási előkészületek megbeszélése, aktuális teendők

4
36

