Helyi tanterv az általános iskolai évfolyamokra, illetve osztályokra
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1-2. évfolyam
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 476 óra /238 óra – 238 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 544 óra /272 óra – 272 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 óra /34 óra – 34 óra/
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

1. évf.
1. évf.

7
8

2. évf.
2. évf.

7
8

14
16

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Beszéd és kommunikáció
Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget
megalapozó részképességek fejlesztése
Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése
Népmesék, műmesék
Versek, népköltészeti alkotások
Helyem a közösségben – család, iskola
Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
Állatok, növények, emberek
Óvodából iskolába – írás-előkészítés,
íráskészséget megalapozó képességek
fejlesztése
Írás jelrendszere
A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag,
szó
A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat,
mondat, szöveg
Kisbetű – nagybetű
A magyar ábécé – a betűrend
Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
1-2. évfolyamra
30 /15-15/

Óraszám a helyi tantervben
1. évfolyam
2. évfolyam
15
15

60 /60-0/

65 (60+5)

-

60 /48-12/

58 (48+10)

12

36 /6-30/
28 /5-23/
18 /4-14/
25 /4-21/
20 /4-16/

6
5
6 (4+2)
4
7 (4+3)

32 (30+2)
23
18 (14+4)
23 (21+2)
20 (16+4)

40 /40-0/

43 (40+3)

-

40 /28-12/

38 (28+10)

17 (12+5)

26 /11-15/

11

20 (15+5)

25 /2-23/

3 (2+1)

26 (23+3)

18 /4-14/
18 /2-16/

4
2

16 (14+2)
20 (16+4)

32 /5-27/

5

30 (27+3)

476

272

272

MATEMATIKA
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Matematika
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 272 óra /136 óra – 136 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 340 óra /170 óra – 170 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 óra /34 óra – 34 óra/
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

1. évf.
1. évf.

4
5

2. évf.
2. évf.

4
5

8
10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
Rendszerezés, rendszerképzés
Állítások
Problémamegoldás
Szöveges feladatok megoldása
Szám és valóság kapcsolata
Számlálás, becslés
Számok rendezése
Számok tulajdonságai
Számok helyi értékes alakja
Mérőeszköz használata, mérési módszerek
Alapműveletek értelmezése
Alapműveletek tulajdonságai
Szóbeli számolási eljárások
Fejben számolás
Alkotás térben és síkon
Alakzatok geometriai tulajdonságai
Transzformációk
Tájékozódás térben és síkon
Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
Adatok megfigyelése
Valószínűségi gondolkodás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
1-2. évfolyamra
8
8
8
8
11
19
12
12
18
10

Óraszám a helyi tantervben
1. évfolyam
2. évfolyam
6 (4+2)
6 (4+2)
6 (4+2)
4
4
4
4
7 (4+3)
7 (5+2)
7 (6+1)
10
9
12 (6+6)
10 (6+4)
9 (6+3)
9 (6+3)
11 (9+2)
11 (9+2)
5
7 (5+2)

20

10

10

20
16
20
18
8
12
6
8

13 (10+3)
10 (8+2)
13 (10+3)
16 (9+7)
4
6
5 (3+2)
4

13 (10+3)
10 (8+2)
13 (10+3)
16 (9+7)
4
6
5 (3+2)
4

18

9

9

6
6
272

3
3
170

3
3
170

ETIKA
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Etika
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

1. évf.
1. évf.

1
1

2. évf.
2. évf.

1
1

2
2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Éntudat - Önismeret
Család – Helyem a családban
Helyem az osztály közösségében
A társas együttélés kulturális gyökerei:
Nemzet – Helyem a társadalomban
A természet rendjének megőrzése a
fenntarthatóság érdekében
Az európai kultúra hatása az egyén
értékrendjére
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
1-2. évfolyamra
10
12
12

Óraszám a helyi tantervben
1. évfolyam
2. évfolyam
5
5
6
6
6
6

10

5

5

12

6

6

12

6

6

68

34

34

ÉNEK-ZENE
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Ének-zene
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 136 óra /68 óra – 68 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 136 óra /68 óra – 68 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

1. évf.
1. évf.

2
2

2. évf.
2. évf.

2
2

4
4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Zeneművek/Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
1-2. évfolyamra
70
27
13
13
13
136

Óraszám a helyi tantervben
1. évfolyam
2. évfolyam
35
35
14
13
6
7
7
6
6
7
68
68

VIZUÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Vizuális kultúra
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 136 óra /68 óra – 68 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 136 óra /68 óra – 68 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

1. évf.
1. évf.

2
2

2. évf.
2. évf.

2
2

4
4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Javasolt óraszám
1-2. évfolyamra
Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, horizontálisan beépül a
jellemzők, tapasztalat
többi témakörbe
Síkbeli és térbeli alkotások – Mese,
56
fantázia, képzelet, személyes élmények
Vizuális információ – Vizuális jelek a
12
környezetünkben
Médiahasználat – Valós és virtuális
12
információk
Témakör neve

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Természetes és mesterséges környezet –
Valós és kitalált tárgyak
Természetes és mesterséges környezet –
Közvetlen környezetünk
Összes óraszám:

Óraszám a helyi tantervben
1. évfolyam
2. évfolyam
horizontálisan beépül a többi
témakörbe
28

28

6

6

6

6

12

6

6

20

10

10

24

12

12

136

68

68

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Technika és tervezés
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

1. évf.
1. évf.

1
1

2. évf.
2. évf.

1
1

2
2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Anyagok a környezetünkben
Tárgykészítés különböző anyagokból,
építés, szerelés
Otthon – család – életmód
Jeles napok, ünnepek
Közlekedés
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
1-2. évfolyamra
8

Óraszám a helyi tantervben
1. évfolyam
2. évfolyam
4
4

30

15

15

14
10
6
68

7
5
3
34

7
5
3
34

TESTNEVELÉS
Évfolyam: 1-2. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Testnevelés
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 340 óra /170 óra – 170 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 340 óra /170 óra – 170 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

1. évf.
1. évf.

5
5

2. évf.
2. évf.

5
5

10
10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok –
prevenció, relaxáció
Kúszások és mászások
Járások, futások
Szökdelések, ugrások
Dobások, ütések
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
Labdás gyakorlatok
Testnevelési és népi játékok
Küzdőfeladatok és -játékok
Foglalkozások alternatív környezetben
Úszás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
1-2. évfolyamra

Óraszám a helyi tantervben
1. évfolyam
2. évfolyam

26

12

12

26
36
26
20

10
10
10
10

10
10
10
10

36

10

10

26
32
30
46
36
340

12
8
10
10
68
170

12
8
10
10
68
170

3-4. évfolyam
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 340 óra /170 óra – 170 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 374 óra /170 óra – 204 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 34 óra /0 óra – 34 óra/
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

5
5

4. évf.
4. évf.

5
6

10
11

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Beszéd és kommunikáció
Mesék, történetek
Mondák, regék
Versek, népköltészeti alkotások
Helyem a világban
Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek
Állatok, növények, tájak, találmányok
Olvassunk együtt! Közös olvasmányok
A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó,
elválasztás, betűrendbe sorolás
A nyelv építőkövei: Az írásbeli szöveg-alkotás
lépései
(mondatgrammatikai
eszközök
alkalmazása, kapcsolás, szűkítés, bővítés,
névmásítás, névelőhasználat, helyettesítés)
A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat,
szöveg (rövid szövegek alkotása - hír, hirdetés,
meghívó, felhívás, tudósítás, elbeszélő szöveg,
elektronikus levél)
Szótő és toldalék, szóelemzés
Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult
szókapcsolatok
Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve kisbetű – nagybetű
Tulajdonságokat kifejező szavak
Mennyiségeket kifejező szavak
Cselekvés, történés a múltban, jelenben,
jövőben
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
3-4. évfolyamra
22 /11-11/
22 /13-9/
30 /15-15/
25 /12-13/
25 /12-13/
25 /12-13/
35 /15-20/
10 /4-6/

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam
11
11
13
20 (9+11)
15
25 (15+10)
12
13
12
13
12
13
15
20
4
6

13 /9-4/

9

5 (4+1)

18 /12-6/

12

7 (6+1)

23 /9-14/

9

14

14 /7-7/

7

8 (7+1)

12 /6-6/

6

8 (6+2)

18 /9-9/

9

10 (9+1)

13 /9-4/
13 /4-9/

9
4

7 (4+3)
10 (9+1)

22 /11-11/

11

14 (11+3)

340

170

204

MATEMATIKA
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Matematika
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 272 óra /136 óra – 136 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 306 óra /136 óra – 170 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 34 óra /0 óra – 34 óra/
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

4
4

4. évf.
4. évf.

4
5

8
9

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
Rendszerezés, rendszerképzés
Állítások
Problémamegoldás
Szöveges feladatok megoldása
Szám és valóság kapcsolata
Számlálás, becslés
Számok rendezése
Számok tulajdonságai
Számok helyi értékes alakja
Mérőeszköz használata, mérési módszerek
Alapműveletek értelmezése
Alapműveletek tulajdonságai
Szóbeli számolási eljárások
Fejben számolás
Írásbeli összeadás és kivonás
Írásbeli szorzás és osztás
Törtrészek
Negatív számok
Alkotás térben és síkon
Alakzatok geometriai tulajdonságai
Transzformációk
Tájékozódás térben és síkon
Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
Adatok megfigyelése
Valószínűségi gondolkodás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
3-4. évfolyamra
6
10
8
10
16
8
10
6
17
12

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam
3
3
5
5
4
4
5
5
8
10 (8+2)
4
4
5
7 (5+2)
3
5 (3+2)
8
9
6
8 (6+2)

20

10

10

6
8
12
15
12
12
10
6
12
12
8
6

3
4
6
8
6
6
5
3
6
6
4
3

3
4
6
7
13 (6+7)
13 (6+7)
11 (5+6)
9 (3+6)
6
6
4
3

18

9

9

6
6
272

3
3
136

3
3
170

ETIKA
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Etika
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

1
1

4. évf.
4. évf.

1
1

2
2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Éntudat - Önismeret
Család – Helyem a családban
Helyem az osztály közösségében
A társas együttélés kulturális gyökerei:
Nemzet – Helyem a társadalomban
A természet rendjének megőrzése a
fenntarthatóság érdekében
Az európai kultúra hatása az egyén
értékrendjére
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
3-4. évfolyamra
10
12
12

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam
5
5
6
6
6
6

10

5

5

12

6

6

12

6

6

68

34

34

KÖRNYEZETISMERET
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Környezetismeret
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

1
1

4. évf.
4. évf.

1
1

2
2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
A NAT fő témakörei
1. Megismerési módszerek
2. Tájékozódás az időben
3. Tájékozódás a térben
4. Élő környezet
5. Anyagok és folyamatok
Témakörök áttekintő táblázata, illeszkedés a NAT témaköreihez
Témakör neve
Megfigyelés, mérés 1., 2.
Az élettelen környezet kölcsönhatásai 1., 2.
Tájékozódás az időben 3.
Tájékozódás a térben 4.
Hazánk, Magyarország 3., 4.
Életközösségek lakóhelyünk környezetében 5.
Testünk, egészségünk 5.
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
3-4.évfolyamra
12
8
8
8
6
20
6
68

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam
4
8
3
5
8
8
6
9
11
2
4
34
34

ANGOL NYELV
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 68 óra /0 óra – 68 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 136 óra /68 óra – 68 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 óra /68 óra - 0 óra/
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

0
2

4. évf.
4. évf.

2
2

2
4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Playful learning
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
4. évfolyamra

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam

20

20

20

10
8
5
6
10
6
3
68

10
8
5
6
10
6
3
68

10
8
5
6
10
6
3
68

NÉMET NYELV
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 68 óra /0 óra – 68 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 136 óra /68 óra – 68 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 óra /68 óra - 0 óra/
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

0
2

4. évf.
4. évf.

2
2

2
4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Themen und Situationen im persönlichen
Bereich und im Bereich der unmittelbaren
Umgebung und Umwelt
Themen und Situationen im Bereich des
Klassenraums
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Bezüge zur Zielsprache
Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen
Themen
Spielerisches Lernen
Unterhaltung
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
4. évfolyamra

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam

20

20

20

10

10

10

8
5

8
5

8
5

6

6

6

10
6
3
68

10
6
3
68

10
6
3
68

ÉNEK-ZENE
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Ének-zene
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 136 óra /68 óra – 68 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 136 óra /68 óra – 68 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

2
2

4. évf.
4. évf.

2
2

4
4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Zeneművek/Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
3-4. évfolyamra
70
27
13
13
13
136

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam
35
35
14
13
6
7
7
6
6
7
68
68

VIZUÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Vizuális kultúra
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 102 óra /68 óra – 34 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 102 óra /68 óra – 34 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

2
2

4. évf.
4. évf.

1
1

3
3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia,
képzelet, személyes élmények
Vizuális információ – Vizuális jelek a
környezetünkben
Médiahasználat – Valós és virtuális
információk
Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Természetes és mesterséges környezet –
Valós és kitalált tárgyak
Természetes és mesterséges környezet –
Közvetlen környezetünk
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
3-4. évfolyamra

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam

36

24

12

12

8

4

12

8

4

10

7

3

16

10

6

16

11

5

102

68

34

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Technika és tervezés
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

1
1

4. évf.
4. évf.

1
1

2
2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Anyagok a környezetünkben
Tárgykészítés különböző anyagokból,
építés, szerelés
Otthon – család – életmód
Jeles napok, ünnepek
Közlekedés
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
3-4. évfolyamra
8

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam
4
4

30

15

15

16
8
6
68

8
4
3
34

8
4
3
34

DIGITÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Digitális kultúra
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 68 óra /34 óra – 34 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

1
1

4. évf.
4. évf.

1
1

2
2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A digitális világ körülöttünk
A digitális eszközök használata
Alkotás digitális eszközökkel
Információszerzés az e-Világban
Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
A robotika és a kódolás alapjai
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
3-4. évfolyamra
6
14
18
8
6
16
68

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam
3
3
7
7
9
9
4
4
3
3
8
8
34
34

TESTNEVELÉS
Évfolyam: 3-4. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára – Testnevelés
Bevezetése: a 2022/2023-as tanévben a harmadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv alapóraszáma: 340 óra /170 óra – 170 óra/
Helyi tanterv óraszáma: 340 óra /170 óra – 170 óra/
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

3. évf.
3. évf.

5
5

4. évf.
4. évf.

5
5

10
10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok –
prevenció, relaxáció
Kúszások és mászások
Járások, futások
Szökdelések, ugrások
Dobások, ütések
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
Labdás gyakorlatok
Testnevelési és népi játékok
Küzdőfeladatok és -játékok
Foglalkozások alternatív környezetben
Úszás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
3-4. évfolyamra

Óraszám a helyi tantervben
3. évfolyam
4. évfolyam

26

12

12

26
36
26
20

10
10
10
10

10
10
10
10

36

10

10

26
32
30
46
36
340

12
8
10
10
68
170

12
8
10
10
68
170

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 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 136 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 4 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 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
80%+20%

1.

Elméleti alapozás, elmélyítés, alkalmazás

4

4

6

6+1+2

2.

A kommunikáció alapjai
Év eleji szintfelmérés
Kommunikációs gyakorlatok, helyzetek

3.

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan
Elmélyítés, tehetséggondozás

8

8+3

4.

Állandósult szókapcsolatok

5

5

5.

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

20

20+4

6

6

9

9

54

54+14=68

6.
7.
Összes óraszám:

Elmélyítés
Hangalak és jelentés
Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban

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

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
80%+20%

1.

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a
mondatokban és a szövegben. A szófajokhoz
kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi,
szövegalkotási, szövegértési tudnivalók

46

46+10

elmélyítés

4

4+4

Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei

4

4

54

54+14=68

elmélyítés, tehetséggondozás

2.
3.
Összes óraszám:

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban

Irodalom
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 136 óra Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra Kerettanterv heti óraszáma:

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

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
80%+20%

1.

Család, otthon, nemzet

2.

Petőfi Sándor: János vitéz
Próbatételek, kalandok, hősök
Szülőföld, táj
Regionális művek

3.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

4.

Próbatételek, kalandok, hősök
5.

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény

Összes óraszám:

18

18+6

14

14+6

8

8+2

10

10

4

4

54

54+14=68

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

80%+20%
1.
2.
3.
4.
5.
Összes óraszám:

Hősök az irodalomban
Regionális monda, rege
Arany János: Toldi

10

10+4

16

16+6

11

11+4

12

12

5

5

54

54+14=68

Szeretet, Hazaszeretet, szerelem
Prózai nagyepika –
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Választható világirodalmi ifjúsági regény

MATEMATIKA
Évfolyam: 5 - 6.
Képzési típus: általános iskola
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv az általános iskola 5-8.évfolyama számára – matematika
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma a 5−6. évfolyamon: 306 óra (5×34+4×34 óra)
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

4

A helyi tanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

5

6. évfolyam
6. évfolyam

4

Összesen: 8

4

Összesen: 9

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Halmazok

5

5

2.

Matematikai logika, kombinatorika

5

5

3.

7

10

4.

Természetes számok halmaza, számelméleti
ismeretek
Alapműveletek természetes számokkal

14

20

5.

Egész számok; alapműveletek egész számokkal

14

14

6.

14

14

7.

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális
számok
Alapműveletek közönséges törtekkel

8

12

8.

Alapműveletek tizedes törtekkel

7

10

9.

Arányosság, százalékszámítás

6

6

10.

Egyszerű szöveges feladatok

8

12

11.

A függvény fogalmának előkészítése

4

8

12.

Sorozatok

5

5

13.

Mérés és mértékegységek

8

8

14.

Síkbeli alakzatok

6

10

15.

Transzformációk, szerkesztések

9

9

16.

Térgeometria

6

12

17.

Leíró statisztika

5

5

18.

Valószínűségszámítás

5

5

136

170

Összes óraszám:

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
Órakeret a helyi
kerettantervben
tantervben

1.

Halmazok

5

5

2.

Matematikai logika, kombinatorika

5

5

3.

Természetes számok halmaza, számelméleti
ismeretek

13

13

4.

Alapműveletek természetes számokkal

2

2

5.

Egész számok; alapműveletek egész számokkal

4

4

6.

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális
számok

4

4

7.

Alapműveletek közönséges törtekkel

10

10

8.

Alapműveletek tizedes törtekkel

7

7

9.

Arányosság, százalékszámítás

14

14

10.

Egyszerű szöveges feladatok

12

12

11.

A függvény fogalmának előkészítése

6

6

12.

Sorozatok

3

3

13.

Mérés és mértékegységek

8

8

14.

Síkbeli alakzatok

12

12

15.

Transzformációk, szerkesztések

11

11

16.

Térgeometria

10

10

17.

Leíró statisztika

5

5

18.

Valószínűség-számítás

5

5

136

136

Összes óraszám:

ETIKA
Évfolyam: 5-6
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – etika
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az 5. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6.évfolyamon: 68 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.

Éntudat – Önismeret

10

10

2.

Család – Helyem a családban

12

12

3.

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem
a társas-lelkületi közösségekben

12

12

34

34

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összesen:

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet –
helyem a társadalomban

10

10

2.

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható
jövő

12

12

3.

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén
értékrendjére

12

12

34

34

Összesen

TERMÉSZETTUDOMÁNY
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára – Természettudomány 5-6. évfolyam
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5. évfolyamon: 68 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 16 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
A tanterv óraszáma a 6. évfolyamon: 102 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

2

6. évfolyam

2

4

5. évfolyam

2

6. évfolyam

3

5

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
10

1.

A növények testfelépítése

10

2.

Az állatok testfelépítése

10

3.

Anyagok és tulajdonságaik

12

4.

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök

7

5.

Tájékozódás az időben

6

6.

Alapvető térképészeti ismeretek

7

7

7.

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok

6

6

8.

Az emberi szervezet felépítése, működése,
a testi-lelki egészség

10

Összesen:

68

10
12
7
6

10

68

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Az energia

6

A Föld külső és belső erői, folyamatai

10

Topográfiai alapismeretek

7

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek

7

5.

Az erdők életközössége és természeti-környezeti
problémái

11

6.

A mezők és a szántóföldek életközössége,
természeti-környezeti problémái

9

7.

Vízi és vízparti életközösségek
és természeti-környezeti problémái

10

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás

8

8.
Összesen:

68

Órakeret a
helyi
tantervben
6+1
10+1
7+1
7+1
11+1
9+1
10+2
8+26
102

ANGOL NYELV
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv alapóraszáma az 5. évfolyamon:102 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam
5. évfolyam

3
3

6. évfolyam
6. évfolyam

3
4

6
7

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

1.

2.

3.

4.

5.

Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature
Család, barátok, kedvenc állatok, családi események,
programok
Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés,
alapvető tulajdonságok
Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba
bemutatása, bútorok, berendezési tárgyak
Idő, óra, a hét napjai, napszakok
Napirend, mindennapos, szokásos tevékenységek,
házimunka, otthoni feladatok
Topics concerning classroom activities
Iskola, tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán
kívüli programok, iskolai öltözködés Magyarországon és
a célnyelvi országokban
Cross-curricular topics and activities
csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása –
fókuszban egy-egy tantárgy
pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary,
hills near Budapest, towns in England, lakes in Hungary,
cities in America stb…)

English and language learning
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs
ismerete célnyelven: nyelvi készségek (language skills,
language learning, languages)
Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb
kiejtési/helyesírási különbségek felismerése
Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés
használata
Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak
felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális
csatornákon is
Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata
Intercultural topics
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete,
összehasonlítása alapvető hazai szokásainkkal

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

36

36

15

15

6

6

6

6

12

12

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek
ismerete
Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete
célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult
nyelvi elemek alkalmazása

6.

7.

8.

Összesen

Current topics
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és
nemzetközi eseményekre vonatkozó alapvető szókincs
megértése célnyelven.
projektmunka:

aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel
(rajz készítése, képek gyűjtése)

képaláírások megfogalmazása

időjárásjelentés
Entertainment and playful learning
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi
szórakoztató tartalmak megismerése
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű
szövegek felhasználása szórakozás és játékos
nyelvtanulás céljára
Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
Gaining and sharing knowledge
Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert
nyelvi eszközökkel angol nyelven
A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű
információ megszerzése.
csoportchat: közös online csoport létrehozása,
rendszeres használata rövid angol nyelvű
véleményekkel hozzászólásokkal
projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka:
saját, választott témából
scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz
IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció

8

8

12

12

7

7

102

102

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:

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

1.

2.

3.

4.

5.

Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature
Család, barátok, kedvenc állatok, családi események,
programok
Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés,
alapvető tulajdonságok
Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba
bemutatása, bútorok, berendezési tárgyak
Idő, óra, a hét napjai, napszakok
Napirend, mindennapos, szokásos tevékenységek,
házimunka, otthoni feladatok
Elmélyítés, projektek készítése és bemutatása
Topics concerning classroom activities
Iskola, tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán
kívüli programok, iskolai öltözködés Magyarországon és
a célnyelvi országokban
Könnyített olvasmányok feldolgozása
Cross-curricular topics and activities
csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása –
fókuszban egy-egy tantárgy
pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary,
hills near Budapest, towns in England, lakes in Hungary,
cities in America stb…)
projektek bemutatása, elmélyítés
English and language learning
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs
ismerete célnyelven: nyelvi készségek (language skills,
language learning, languages)
Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb
kiejtési/helyesírási különbségek felismerése
Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés
használata
Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak
felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális
csatornákon is
Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata
Intercultural topics
az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és
digitális kutatómunka majd órai kiselőadások
formájában, az alábbi témakörök mentén:
o
az angol iskolák jellemzői, napirend
o
tipikus angol ház, lakás
o
mindennapi szokások
o
ünnepek a családban
o
állattartási szokások, kedvenc állatok
o
angol nyaralási szokások
o
angol időjárás
o
az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei
o
angol étkezési szokások, tipikus ételek
olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült
Államok – jellemző adatok, alapvető tudnivalók
projektmunka csoportban (plakát készítése):
hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

28

28+4

15

15+4

6

6+4

6

6

15

15+4

6.

7.

8.

9.

számokban, ill. képekkel illusztrálva –hasonlóságok,
különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés,
hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.)
elmélyítés, projektek bemutatása
Current topics
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és
nemzetközi eseményekre vonatkozó alapvető szókincs
megértése célnyelven.
Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol
nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
o
szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
o
lenémított film tanulói kommentárral
zerepjáték:
o
interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan
szereplő híres emberrel
Prezentációk készítése, bemutatása
Entertainment and playful learning
nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble,
Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki vagyok’, Barkochba,
kártyajátékok
társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz
projektmunka, prezentáció:
kedvenc dalom/ együttesem/ filmem/ színészem/
animációs filmszereplőm/játékom bemutatása
egy kisfilm/rajzfilm megtekintése
közösen választott dal, képregény, film, órai
feldolgozása
Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége
elmélyítés, projectek bemutatása
Gaining and sharing knowledge
Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert
nyelvi eszközökkel angol nyelven
A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű
információ megszerzése.
csoportchat: közös online csoport létrehozása,
rendszeres használata rövid angol nyelvű
véleményekkel hozzászólásokkal
projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka:
saját, választott témából
scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz
IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció
prezentációk bemutatása
Public matters
Vásárlás: mindennapi bevásárlás
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs
ismerete célnyelven: a közéletben és a
szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk,
guide, waiter, ticket officer, tourist)
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs
ismerete célnyelven: cultural institutions, restaurants,
national and international attractions/sights, city
life/country life
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs
ismerete célnyelven: entrance tickets, forms, brochures
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs
ismerete célnyelven: cultural events, ways of
entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó
szókincs ismerete célnyelven: giving directions, giving
information
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs
ismerete célnyelven: hobbies, entertainment, culture,

6

6+4

10

10+4

8

8

8

8+2

travelling, national and international tourism
Projektek készítése, elmélyítés
könnyített olvasmányok feldolgozása
Extra practice
1.
Felzárkóztatás
2.
Versenyre felkészülés
3.
Idegennyelvi mérésre felkészülés

Összes óraszám:

6+2

102

136

NÉMET NYELV
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskolai osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 5. évfolyamon: 102 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
A tanterv óraszáma 6. évfolyamon: 136 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

3

6. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

5. évfolyam

3

6. évfolyam

4

7

Tematikai egységek a 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

2.

3.

4.
5.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich
und im Bereich der unmittelbaren Umgebung
und Umwelt
Ismerősök, családtagok, rokonok
Az otthon, az iskola, a közvetlen környezet
A ház és a lakás részei, használati tárgyak,
berendezés
Ünnepek
Kedvenc időtöltés, hobbi
Szociális kapcsolatok
A természet, természeti jelenségek, állatok,
növények
Időjárás
Természet- és állatvédelem
Themen und Situationen im Bereich des
öffentlichen Lebens
Intézmények, szolgáltatások, nevezetességek
itthon és külföldön
Szabadidős tevékenységek, kulturális események
Themen und Situationen im Bereich des
Klassenraums
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Tantárgyak, a tanulás eszközei
Ünnepek és hagyományok az iskolában
A nyelvtanulás célja és iskolán kívüli lehetőségei
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Településem története, földraja, élővilága
Kedvenc dal feldolgozása
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvek

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

32

32

4

4

15

15

6

6

6

6

6.

7.

8.

9.

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb
kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés
használata
Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati
stratégiák használata
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A német iskolák jellemzői, napirend
Tipikus német ház, lakás, mindennapi szokások
Családon belüli szerepek és feladatmegosztás
Ünnepek a családban
Viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
Állattartási szokások, kedvenc állatok
Német nyaralási szokások
Német időjárás
Németország tájegységei, országrészei
Német étkezési szokások, tipikus ételek
Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
Aktuelle Themen
Hazai és nemzetközi hétköznapi események
Sportesemény megtekintése a német nyelvű
híradóban
Unterhaltung und spielerisches Lernen
Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Egyszerű releváns információ megosztása az
ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű
egyszerű információ megszerzése

Összes óraszám:

13

13

7

7

11

11

8

8

102

102

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

32

40

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

1.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich
und im Bereich der unmittelbaren Umgebung
und Umwelt
Ismerősök, családtagok, rokonok
Az otthon, az iskola, a közvetlen környezet
A ház és a lakás részei, használati tárgyak,
berendezés
Ünnepek
Kedvenc időtöltés, hobbi
Szociális kapcsolatok
A természet, természeti jelenségek, állatok,
növények
Időjárás
Természet- és állatvédelem

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Összes óraszám:

Themen und Situationen im Bereich des
öffentlichen Lebens
Intézmények, szolgáltatások, nevezetességek
itthon és külföldön
Szabadidős tevékenységek, kulturális események
Themen und Situationen im Bereich des
Klassenraums
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Tantárgyak, a tanulás eszközei
Ünnepek és hagyományok az iskolában
A nyelvtanulás célja és iskolán kívüli lehetőségei
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Településem története, földraja, élővilága
Kedvenc dal feldolgozása
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvek
Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb
kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés
használata
Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati
stratégiák használata
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A német iskolák jellemzői, napirend
Tipikus német ház, lakás, mindennapi szokások
Családon belüli szerepek és feladatmegosztás
Ünnepek a családban
Viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
Állattartási szokások, kedvenc állatok
Német nyaralási szokások
Német időjárás
Németország tájegységei, országrészei
Német étkezési szokások, tipikus ételek
Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
Aktuelle Themen
Hazai és nemzetközi hétköznapi események
Sportesemény megtekintése a német nyelvű
híradóban
Unterhaltung und spielerisches Lernen
Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Egyszerű releváns információ megosztása az
ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű
egyszerű információ megszerzése

4

10

15

25

6

10

6

10

14

15

7

8

11

11

7

7

102

136

A tanuló az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
A fejlesztés várt
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
eredményei a
az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
ciklus végén
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 6. évfolyam végére elérje a KER
szerinti A1 szintet.
Német nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Guten
Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!)
köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.),
megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)
bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.)
Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich wohne in … Woher kommst du?
Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den Ferien?)
hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so gut.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.)
jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Alles Gute! Viel Spaß!)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues Jahr.)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben (Lieber Peter!
Liebe Eva! Hallo Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße)
véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde ich toll.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist schön.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele auch!)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.)
nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?)
alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.)
betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den Text.)
kívánság kifejezése (Ich möchte…)
Német nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr …?)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.),
tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das
Märchen vor. Die Schüler machen das Buch auf.),
felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!)
birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine)
mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, zwei, erste, zweite,
ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, in)
kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, jeden Tag), időpontok Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmások (das, ich)

ÉNEK-ZENE
Évfolyam: 5-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára –ének-zene
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 5-8. évfolyamon: 170 óra
5. évf.

Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:

5. évf.

2
2

6. évf.
6. évf.

1
1

7. évf.
7. évf.

1

8. évf.

1

8. évf.

1

5

1

5

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

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zeneművek/ Énekes anyag

34

34

2.

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

14

14

3.

Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés

8

8

4.

Ismeretek - Hallásfejlesztés

6

6

5.

Ismeretek – Zenei írás, olvasás

6

6

68

68

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.

Zeneművek/ Énekes anyag

17

17

2.

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

7

7

3.

Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés

4

4

4.

Ismeretek - Hallásfejlesztés

3

3

5.

Ismeretek – Zenei írás, olvasás

3

3

34

34

Összes óraszám

VIZUÁLIS KULTÚRA
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az 5. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5. évfolyamon: 34 óra
A tanterv óraszáma a 6. évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

5. évfolyam
5. évfolyam

1
1

6. évfolyam
6. évfolyam

1
1

2
2

A témakörök áttekintő táblázata: 5. évfolyam
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

5
5
5

helyi
tanterv
óraszám
5
5
5

5

5

4
5
5
34

4
5
5
34

kerettanterv
óraszám

A témakörök áttekintő táblázata: 6. évfolyam
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

5
5
5

helyi
tanterv
óraszám
5
5
5

5

5

4
5
5
34

4
5
5
34

kerettanterv
óraszám

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára

MODUL „A”: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 68 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
1.

Modell- és makettépítés technológiái

2.

Település – a település kialakulása,
településtípusok
Építészet – forma és funkció, anyagok és
szerkezetek

3.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

8/8

8+0

6/6

6+0

8/8

8+0

4.

Közterek, közösségi terek, középületek

8/8

8+0

5.

Komplex modell- és makettkészítés

4/10

4+0

34/68

34+0=34

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.

Közlekedés – közlekedés egykor és ma

6/6

6+0

2.

Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői,
lakástípusok, funkciók, helyiségek

8/8

8+0

3.

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések

8/8

8+0

4.

Lakás karbantartása – a legfontosabb
állagmegóvási, karbantartási munkák

6/6

6+0

5.

Komplex modell- és makettkészítés

6/10

6+0

34/68

34+0=34

Összes óraszám:

DIGITÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 5 - 6.
Képzési típus: általános iskola
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára – digitális kultúra
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

1

6 évfolyam

1

Összesen: 2

A helyi tanterv heti óraszáma:

5. évfolyam

1

6. évfolyam

1

Összesen: 2

Tematikai egységek a 5. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorszáma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata

Órakeret a
Órakeret a helyi
kerettantervben
tantervben
5-6

14
5
11
12
8
8
6
4
68

7
3
5
6
4
4
3
2
34

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata

Órakeret a
Órakeret a helyi
kerettantervben
tantervben
5-6

14
5
11
12
8
8
6
4
68

7
2
6
6
4
4
3
2
34

TESTNEVELÉS
Évfolyam: 5. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – testnevelés
és sport Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő
rendszerben.
A tanterv óraszáma az 5-6. évfolyamon: 340 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
sorszáma
1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Gimnasztika és rendgyakorlatok,
prevenció,relaxáció

Órakeret a
kerettantervben

36

Órakeret a
helyi
tantervben

18

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus
gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai
végrehajtásának önálló alkalmazása
4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok
bemutatás utáni önálló végrehajtásra törekvő
pontos és rendszeres kivitelezése
2.

Atlétika jellegű feladatmegoldások
46

23

46

23

−
a rajttechnikák játékok, a versengések és a
versenyek közbeni készségszintű használata;

Az atlétika főbb versenyszabályainak
megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása
−
a távol- és magasugrás, valamint a
kislabdahajítás és súlylökés technikáinak
magabiztos használata.
3.

Torna jellegű feladatmegoldások
A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék,
valamint a torna jellegű feladatmegoldások
szempontjából fontos motorikus képességek (erő,
ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további
fejlesztése
A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok
alapvető szabályainak megismerése

4.

Sportjátékok

70

35

34

17

Önvédelmi és küzdősportok

40

16

A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi
szabályainak következetes betartása
A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő
asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és
tolerancia megtartása mellett.
Alternatív környezetben végezhető
mozgásformák

32

20

Két választott sportjáték alapvető
sportágspecifikus technikai és alaptaktikai
elemeinek, szabályainak elsajátítása.
Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített
szabályok mellett.
5.

Testnevelési és népi játékok
A testnevelési játékok baleset-megelőzési
szabályainak tudatosítása, következetes betartása
A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és
futójátékokban (pl. keresztező fogó, mozgásutánzó
fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret
felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres
területek felismerése, a játéktér határainak
érzékelése.

6.

7.

A szabadban végezhető sportágak ismeretének
bővítése.
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése,
jártasság szintű elsajátítása.
Úszás
36

8.

18

A korábban elsajátított úszásnem (ek) gyakorlása,
technikájának javítása.
A folyamatos úszások távolságának, időtartamának
fokozatos növelése
Segédeszközök felhasználásával, folyamatos
hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat
hatékonyságának növelése
Összes óraszám:

340

170

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

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

1.

2.

Gimnasztika és rendgyakorlatok, preventáció,
relaxáció

36

18

46

23

46

23

70

35

34

17

40

16

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus
gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai
végrehajtásának önálló alkalmazása
4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok
bemutatás utáni önálló végrehajtásra törekvő
pontos és rendszeres kivitelezése
.
Atlétika jellegű feladatmegoldások
a rajttechnikák játékok, a versengések és a
versenyek közbeni készségszintű használata;
a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás
és súlylökés technikáinak magabiztos használata.

3.

4.

5.

Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése,
gyakorlatban történő alkalmazása
Torna jellegű feladatmegoldások
A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék,
valamint a torna jellegű feladatmegoldások
szempontjából fontos motorikus képességek (erő,
ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további
fejlesztése.
A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok
alapvető szabályainak megismerése..
Sportjátékok
Két
választott
sportjáték
alapvető
sportágspecifikus technikai és alaptaktikai
elemeinek, szabályainak elsajátítása.
Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített
szabályok mellett.
Testnevelési és népi játékok
A testnevelési játékok baleset-megelőzési
szabályainak tudatosítása, következetes betartása
A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és
futójátékokban (pl. keresztező fogó, mozgásutánzó
fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret
felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres
területek felismerése, a játéktér határainak
érzékelése.

6.

Önvédelmi és küzdősportok

A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi
szabályainak következetes betartása
A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő
asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és
tolerancia megtartása mellett.
7.

Alternatív környezetben végezhető
mozgásformák

32

20

A szabadban végezhető sportágak ismeretének
bővítése
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése,
jártasság szintű elsajátítása.
Úszás
8.

36

18

A korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása,
technikájának javítása.
A folyamatos úszások távolságának, időtartamának
fokozatos növelése
Segédeszközök
felhasználásával,
folyamatos
hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat
hatékonyságának növelése
Összes óraszám:

340

170

TÖRTÉNELEM
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára –Történelem
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 5-6. évfolyamon: 136 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére 5-6. évfolyamon: 16 óra
5. évf.
2
6. évf.
2
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:

5. évf.

2

6. évf.

2

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

Órakeret a helyi
tantervben

Személyes történelem

7

7

Fejezetek az ókor történetéből

13

A kereszténység

5

A középkor világai

13

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből

20

Mélységelvű téma

10

Összesen:

68

68

Órakeret a kerettanterv
szerint

Órakeret a helyi
tantervben

Tematikai egység

16 (13+3)
5
13
27 (20+7)

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Tematikai egység
Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából

10

Új látóhatárok

11

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből

14

Élet a kora újkori Magyarországon

6

Forradalmak kora

5

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora

15

Mélységelvű téma

7

Összes óraszám

68

13 (10+3)
11
14
10 (6+4)
5
15

68

HON ÉS NÉPISMERET
Évfolyam: 6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára –Hon- és népismeret
Bevezetése: a 2021/2022. tanévben a hatodik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 6. évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5-8. évf. egyikén

A helyi tanterv heti óraszáma:

6. évf.

1

1

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:

Tematikai egység

Órakeret a
kerettanterv
szerint

Az én világom

6

Találkozás a múlttal

20

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink

8

Összesen:

34

Órakeret a
helyi
tantervben
6
20
8
34

OSZTÁLYFŐNÖKI
Évfolyam: 5-6. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 5-6. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évf.

1

6. évf.

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

5. évf.

1

6. évf.

1

Tematikai egységek az 5. évfolyamon:
Tematikai
egység
sorszáma

Tematikai egység

Órakeret a
kerettanterv
szerint

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

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

3

2.

Önismeret, család

3.

Közösségépítés

4.

Konfliktuskezelés

5.

Egészséges életmód, drog prevenció - EVP

6.

Környezettudatos életmód

7.

Tanulás módszertani ismeretek/a digitális tanulás

5

8.

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

4

9.

Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt időszak
értékelése

4

Összes óra

34

3
3
4
4
4

Tematikai egységek a 6. évfolyamon:
Órakeret a
kerettanterv
szerint

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai
egység
sorszáma

Tematikai egység

1.

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

2.

Önismeret, család

3.

Közösségfejlesztés

4.

Konfliktuskezelés

5.

Egészséges életmód, drog prevenció - EVP

6.

Környezettudatos életmód

7.

Tanulás módszertani ismeretek/a digitális tanulás

5

8.

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

4

9.

Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt időszak
értékelése

4

Összes óra

34

3

3
3
4
4
4

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
2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben. A tanterv óraszáma a 7-8.
évfolyamon: 136 óra
Ebből törzsanyag (az össz óraszám 80%-a): 108 óra
Szabadon felhasználható órakeret (az összóraszám max. 20%-a): 28 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
7. évfolyam
2
8. évfolyam
A helyi tanterv heti óraszám:
7. évfolyam
2
8. évfolyam

2

4

2

4

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.

Korok és portrék: A középkor

Órakeret a
Órakeret a helyi
kerettantervbe
tantervben
n
80%+20%
3

3

Korok és portrék: Reneszánsz, humanizmus,
reformáció

11

11

3.

Korok és portrék: Irodalmunk a 17-18. században

4

4+1

4.

Korok és portrék: Klasszicizmus és romantika

32

32

5.

Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény

3

3+3

6.

Szórakoztató irodalom

1

1+2

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

0

0+8

2.

Összesen

54+14=68

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

Órakeret a
Órakeret a helyi
kerettantervbe
tantervben
n
80%+20%

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében –
Líra a 20. század első felének magyar irodalmában

14

14

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében –
Epika a 20. század első felének magyar irodalmában
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében –
Trianon a magyar irodalomban

11

11

2

2

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második
felében - Líra a 20. század második felének magyar
irodalmában
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében Epika a 20. század második felének magyar irodalmában

12

12

4

4

2

2

6

6

8

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében Dráma a 20. század második felének magyar
irodalmában
A 20. századi történelem a magyar irodalomban
(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a
kommunista diktatúra áldozatai, 1956)
Szórakoztató irodalom

2

2+2

9.

Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény

1

1+2

0

0+10

54

54+14=68

2.

3.
4.

5.
6.

7.

10.

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

Összesen
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 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 102 óra
A kerettanterv óraszáma: 68 óra
Ebből törzsanyag (az össz óraszám 80%-a): 54 óra
Szabadon felhasználható órakeret (az összóraszám max. 20%-a): 14 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1,5

8. évfolyam

1,5

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 Órakeret a
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorszáma elnevezése
kerettantervben

1.
2.

3.

4.
5.

A kommunikáció, a digitális
írásbeliség fejlesztése
Mondat a szövegben – egyszerű
mondat részei, mellérendelő
szószerkezet
A magyar nyelv társadalmi és
földrajzi változatai, szóalkotási
módok – játékos feladatokkal
Könyvtárhasználat
Összefoglalás, ismétlés,
gyakorlás, szövegértés,
szövegalkotás, helyesírás

Összesen

Órakeret a helyi
tantervben
80%+20%+helyi
tantervi kiegészítés

5

5+4

12

12+3

10

10

0

0+1

0

0+6+10

27

27+7+17

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél elnevezése

1.

Könyvtárhasználat

2.
3.
4.
5.

Összesen

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben
80%+20%+helyi
tantervi
kiegészítés

2

2

Készüljünk a felvételire!

10

10

Szövegértés, szövegalkotás

3

3+10

Összetett mondat a szövegben

8

8+5

Nyelvtörténet, nyelvrokonság játékosan

4

4

Összefoglalás, ismétlés,
gyakorlás, helyesírás.
kommunikáció

0

0+2+7

27

27+7+17=51

MATEMATIKA
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára –
matematika
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 204 óra (3x34 + 3x34 óra)
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

7. évfolyam

4

8. évfolyam

4

8

Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
Fejlesztési cél
sorszáma
Halmazok, számhalmazok
1.

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.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

6

8

9

12

9

12

11

14

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok

2.

Matematikai logika szakkifejezésinek megismerése,
használata.
Igaz/hamis állítások önálló megfogalmazása.
Stratégiai és logikai játékok.
Sorba rendezési, kiválasztási problémák megoldása.
Az összes eset összeszámlálása és ehhez rendszerezési
sémák használata.

Számelméleti ismeretek, hatványok

3.

Prímszámok és összetett számok fogalmának ismerete.
Összetett számok prímtényezős felbontása.
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös
meghatározása és alkalmazása.
Hatványozás fogalma és alkalmazása.

Arányosság és százalékszámítás

4.

Egyenes és fordított arányosság felismerése és
alkalmazása.
Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása.
Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás.
Banki ajánlatok összehasonlításával kapcsolatos feladatok.
Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos
egyszerű feladatok.
Fordított arányosság és a mérés kapcsolata.
Mértékváltás.

Szöveges feladatok előkészítése

5.

Hétköznapi problémák matematikai tartalmának
formalizálása
Betűk használata az ismeretlen mennyiségek jelölésére
Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása
Helyettesítési érték számolása
Egytagú kifejezések számmal való szorzása
Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása
Két tagból közös számtényező kiemelése
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása
lebontogatással
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása
mérlegelvvel

8

11

11

14

6

8

10

13

10

13

Szöveges feladatok

6.

Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése
Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel
vagy egyenlettel
Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel
Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása
Gyakorlati problémák megoldása során előforduló
mennyiségek becslése

A függvény fogalmának előkészítése

7.

Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges
szabályának megadása
Egyszerű grafikonok jellemzése
Halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása
Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása
Az egyenes és a fordított arányosság felismerése
Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és
megalkotása

Síkbeli alakzatok

8.

Háromszögek külső szögeinek összege
Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása
A speciális négyszögek felismerése és legfontosabb
tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk;
halmazábra
Háromszögek, speciális négyszögek kerületének,
területének kiszámítása ábra alapján átdarabolással és
tanult összefüggéssel; alkalmazások
Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása
Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete

Transzformációk, szerkesztések

9.

Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása
Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a
természetes és az épített környezetben
Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése
Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése
Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése
Kicsinyítés és nagyítás felismerése

Térgeometria

10.

Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján
Testek hálójának készítése
Hasáb, gúla és gömb tulajdonságainak ismerete és
alkalmazása
Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának
meghatározása méréssel és számolással

10

13

6

8

6

8

0

2

102

136

Leíró statisztika

11.

Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak
elemzése
Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon
Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak
Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy
digitális forrásból származó diagramról megadott
szempont szerint
Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása
Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz)
megtalálása, gyakorlati alkalmazása
Rendezhető adatsor középső adatának (medián)
megállapítása, gyakorlati alkalmazása
Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz),
középső adat (medián) megfigyelése, összehasonlítása

Valószínűség-számítás

12.

Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű
gyűjtése, rendezése és ábrázolása digitálisan is
Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek
ismeretében stratégia követése
Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a
„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges”
kijelentések megfogalmazásánál
A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása
a kísérletezés során

Szabadon felhasználható
13.

Összes óraszám:

Felzárkóztatás.
Ismétlés, rendszerezés.

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

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.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

6

8

9

12

9

12

11

14

8

11

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok

2.

Matematikai logika szakkifejezésinek megismerése,
használata.
Igaz/hamis állítások önálló megfogalmazása.
Stratégiai és logikai játékok.
Sorba rendezési, kiválasztási problémák megoldása.
Az összes eset összeszámlálása és ehhez rendszerezési
sémák használata.
Gráfok.

Számelméleti ismeretek, hatványok

3.

Prímszámok és összetett számok fogalmának ismerete.
Összetett számok prímtényezős felbontása.
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös
meghatározása és alkalmazása.
Hatványozás fogalma és alkalmazása.

Arányosság és százalékszámítás

4.

Egyenes és fordított arányosság felismerése és
alkalmazása.
Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása.
Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás.
Banki ajánlatok összehasonlításával kapcsolatos
feladatok.
Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos
egyszerű feladatok.
Fordított arányosság és a mérés kapcsolata.
Mértékváltás.

Szöveges feladatok előkészítése

5.

Hétköznapi problémák matematikai tartalmának
formalizálása
Betűk használata az ismeretlen mennyiségek jelölésére
Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása
Helyettesítési érték számolása
Egytagú kifejezések számmal való szorzása
Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása
Két tagból közös számtényező kiemelése
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása
lebontogatással
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása
mérlegelvvel

Szöveges feladatok

6.

Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése
Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel
vagy egyenlettel
Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel
Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok
megoldása
Gyakorlati problémák megoldása során előforduló
mennyiségek becslése

11

14

6

8

10

13

10

13

10

13

6

8

A függvény fogalmának előkészítése

7.

Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges
szabályának megadása
Egyszerű grafikonok jellemzése
Halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása
Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása
Az egyenes és a fordított arányosság felismerése
Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és
megalkotása

Síkbeli alakzatok

8.

Háromszögek külső szögeinek összege
Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása
A speciális négyszögek felismerése és legfontosabb
tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk;
halmazábra
Háromszögek, speciális négyszögek kerületének,
területének kiszámítása ábra alapján átdarabolással és
tanult összefüggéssel; alkalmazások
Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása
Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete

Transzformációk, szerkesztések

9.

Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása
Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a
természetes és az épített környezetben
Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése
Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése
Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése
Kicsinyítés és nagyítás felismerése
Dinamikus geometriai szoftver használata

Térgeometria

10.

Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján
Testek hálójának készítése
Hasáb, gúla és gömb tulajdonságainak ismerete és
alkalmazása
Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának
meghatározása méréssel és számolással

Leíró statisztika
Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak
elemzése
Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon
Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak
Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos

11.

vagy digitális forrásból származó diagramról megadott
szempont szerint
Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása
Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz)
megtalálása, gyakorlati alkalmazása
Rendezhető adatsor középső adatának (medián)
megállapítása, gyakorlati alkalmazása
Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat
(módusz), középső adat (medián) megfigyelése,
összehasonlítása

Valószínűség-számítás

12.

Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű
gyűjtése, rendezése és ábrázolása digitálisan is
Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek
ismeretében stratégia követése
Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”,
a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges”
kijelentések megfogalmazásánál
A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és
alkalmazása a kísérletezés során

6

8

0

2

102

136

Szabadon felhasználható
13.

Összes óraszám:

Felzárkóztatás.
Ismétlés, rendszerezés.
Felvételire felkészülés.
Kompetencia mérésre felkészülés.

ETIKA
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - etika
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a 7. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 68 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra Kerettanterv heti óraszáma:

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

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.
2.
3.

Éntudat – Önismeret
Család – Helyem a családban
Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem
a társas-lelkületi közösségekben

Összesen:

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
10

10

12

12

12

12

34

34

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

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet –
helyem a társadalomban

10

10

2.

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható
jövő

12

12

3.

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén
értékrendjére

12

12

34

34

Összesen:

FÖLDRAJZ
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: általános iskola 7. osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

1

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1,5

8. évfolyam

1,5

3

A tanterv óraszáma 7. évfolyamon: 51 óra
Kerettanterv heti óraszáma: 1
A helyi tanterv heti óraszám: 1,5
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

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Tájékozódás a földrajzi térben

4

4

2.

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza

5

5

3.

Magyarország földrajza

25

25

4.

A Kárpát-medence térsége

8

8

5.

A földrajzi övezetesség rendszere

8

8

6.

Év végi összefoglalás

0

1

51

51

Összesen:

Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola 8. osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára
Bevezetése: a 2023/2024. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 8. évfolyamon: 51 óra
Kerettanterv heti óraszáma: 2
A helyi tanterv heti óraszám: 1,5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Európa földrajza

22

22

2.

Az Európán kívüli kontinensek földrajza

20

20

3.

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa

10

9

52

51

Összesen

BIOLÓGIA
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára – Biológia 7-8. évfolyam
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 51 óra

Ismétlés, számonkérés órakerete: 14 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 51 óra

Ismétlés, számonkérés órakerete: 12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 2 óra Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

1

3

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
sorszáma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

A biológia tudománya

3

2

Az élet kialakulása és szerveződése

6

5

6

5

Az élővilág országai

10

9

Bolygónk élővilága

10

8

Életközösségek vizsgálata

10

8

18

14

63

51

Tematikai egység

Az élővilág fejlődése

A természeti értékek védelme,
Az élővilág és az ember kapcsolata,
fenntarthatóság

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység
sorszáma

1.
2.
3.
4.
5.
Összes óraszám:

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat,
mozgásképesség

5

5+3

Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom

8

8+5

Az emberi szervezet III. – Érzékelés, szabályozás

6

6+4

Szaporodás, öröklődés, életmód

10

10

Egészségmegőrzés, elsősegély

10

10

39

51

Tematikai egység

FIZIKA
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - fizika
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 102 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.

Bevezetés a fizikába

8/8

8+0

2.

Az energia

8/8

8+0

3.

Mozgás közlekedés és sportolás közben

10/10

10+0

4.

Lendület és egyensúly

10/10

10+0

5.

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a
környezetünkben

14/14

14+0

6.

Környezetünk globális problémái

1/6

1+0

51/102

51+0=51

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

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

Elektromosság a háztartásban

14/14

14+0

2.

Világítás, fény, optikai eszközök

12/12

12+0

3.

Hullámok

10/10

10+0

4.

Környezetünk globális problémái

5/6

5+0

5.

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata

10/10

10+0

51/102

51+0=51

Összes óraszám:

KÉMIA
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 102 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 kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig

17/17

17+0

2.

Az anyagi halmazok

17/17

17+0

Atomok, molekulák, ionok

14/14

14+0

Kémiai reakciók

3/20

3+0

51/102

51+0=51

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Fejlesztési cél
3.
sorszáma
4.
Összes óraszám:

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Kémiai reakciók

17/20

17+0

2.

Kémia a természetben

15/15

15+0

3.

Kémia a mindennapokban

19/19

19+0

51/102

51+0=51

Összes óraszám:

ANGOL NYELV
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 119 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 17 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam
7. évfolyam

3

8. évfolyam

3,5

8. évfolyam

3

6

3,5

7

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

I.

Tematikai egység/Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

II.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

30

30

6

7

ismerősök, rokonok
közvetlen környezet
ház/lakás részei
utazás, nyaralás
hobbi
társadalmi kapcsolatok
állatok, növények
környezet, települések
természetvédelem, állattartás
természeti jelenségek, környezetünk védelme
fenntarthatóság

Public matters
1. közigazgatás és szolgáltatások, ill. ezek
résztvevői
2. kulturális és közintézmények
3. hazai és külföldi nevezetességek
4. belföldi és külföldi turizmus
5. városi és vidéki élet helyszínei
6. kulturális események, szórakozási formák
7. útbaigazítás, információ kérés, idegenvezetés

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Topics concerning classroom activities
1. iskolai felszerelés, tanuláshoz használt tárgyak
2. oktatási intézmények
3. tanórán kívüli foglalkozások (iskolán kívüli
lehetőségek a nyelvtanulásra)
4. iskolai hagyományok, események
5. tanórán kívüli nyelvhasználat
6. társadalmi események, hagyományőrzés
7. iskolai tantárgyak
8. nyelvtanulási célok
9. pályaorientáció
Cross-curricular topics and activities
1. nyelvtudás alkalmazása más tantárgyaknál
2. országok, népek (térkép)
3. Magyarország történelmének érdekes alakjai
4. brit/amerikai történelem érdekes alakjai
5. híres felfedezők, tudósok
6. könnyített szövegű irodalmi mű olvasása
English and language learning
1. nyelvek, nyelvtanulás
2. nyelvtanulási stratégiák
3. szótanulási technikák
4. nyelvi készségek fejlesztése
Intercultural topics
1. célnyelvi kulturális szokások
2. országismeret: célnyelvi országok
3. hazai országismereti jellemzők angolul
4. hazai látnivalók bemutatása angolul
5. hazai és angol kultúra, szokások, stb
összehasonlítása
Current topics
1. hazai és nemzetközi aktuális hírek
2. híres emberek
3. angol nyelvű híradó, újságcikkek
Entertainment
1. angol nyelvű szórakoztató tartalmak
(irodalom, film, játék)
2. szórakozási formák és játékos nyelvtanulás
3. kedvenc film, színész, dal, stb.
4. e-mailezés angolul
Gaining and sharing knowledge
1. információ megosztása angol nyelven
2. témakörökhöz kapcsolódó angol nyelvű
információ megszerzése
3. információ tudatos felhasználása
Extra practice
1. Felzárkóztatás
2. Versenyekre felkészülés
Összes óraszám:

10

14

7

8

7

8

13

14

7

7

12

12

10

10

0

9

102

119

Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyamára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2023/2024. tanévben a nyolcadik évfolyamon.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 119 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 17 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam
7. évfolyam

3
3,5

8. évfolyam
8. évfolyam

3

6

3,5

7

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

I.

Tematikai egység/Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

II.

III.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

30

30

6

7

13

14

ismerősök, rokonok
közvetlen környezet
ház/lakás részei
utazás, nyaralás
hobbi
társadalmi kapcsolatok
állatok, növények
környezet, települések
természetvédelem, állattartás
természeti jelenségek, környezetünk védelme
fenntarthatóság

Public matters
1. közigazgatás és szolgáltatások, ill. ezek
résztvevői
2. kulturális és közintézmények
3. hazai és külföldi nevezetességek
4. belföldi és külföldi turizmus
5. városi és vidéki élet helyszínei
6. kulturális események, szórakozási formák
7. útbaigazítás, információ kérés, idegenvezetés
Topics concerning classroom activities
1. iskolai felszerelés, tanuláshoz használt tárgyak
2. oktatási intézmények
3. tanórán kívüli foglalkozások (iskolán kívüli
lehetőségek a nyelvtanulásra)
4. iskolai hagyományok, események
5. tanórán kívüli nyelvhasználat
6. társadalmi események, hagyományőrzés
7. iskolai tantárgyak
8. nyelvtanulási célok

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

9. pályaorientáció
Cross-curricular topics and activities
1. nyelvtudás alkalmazása más tantárgyaknál
2. országok, népek (térkép)
3. Magyarország történelmének érdekes alakjai
4. brit/amerikai történelem érdekes alakjai
5. híres felfedezők, tudósok
6. könnyített szövegű irodalmi mű olvasása
English and language learning
1. nyelvek, nyelvtanulás
2. nyelvtanulási stratégiák
3. szótanulási technikák
4. nyelvi készségek fejlesztése
Intercultural topics
1. célnyelvi kulturális szokások
2. országismeret: célnyelvi országok
3. hazai országismereti jellemzők angolul
4. hazai látnivalók bemutatása angolul
5. hazai és angol kultúra, szokások, stb
összehasonlítása
Current topics
1. hazai és nemzetközi aktuális hírek
2. híres emberek
3. angol nyelvű híradó, újságcikkek
Entertainment
1. angol nyelvű szórakoztató tartalmak
(irodalom, film, játék)
2. szórakozási formák és játékos nyelvtanulás
3. kedvenc film, színész, dal, stb.
4. e-mailezés angolul
Gaining and sharing knowledge
1. információ megosztása angol nyelven
2. témakörökhöz kapcsolódó angol nyelvű
információ megszerzése
3. információ tudatos felhasználása
Extra practice
1. Felzárkóztatás
2. Versenyre felkészülés
3. Idegennyelvi mérésre felkészülés
Összes óraszám:

8

8

6

7

12

12

6

7

11

13

10

10

0

11

102

119

NÉMET NYELV
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskolai osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7. évfolyamon: 119 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 17 óra
A tanterv óraszáma 8. évfolyamon: 119 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 17 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

3,5

8. évfolyam

3,5

7

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.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich
und im Bereich der unmittelbaren Umgebung
und Umwelt
Családtagok, ismerősök, rokonok
Lakóhelyem, közvetlen környezetem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati
tárgyak
Ünnepek
Hobbi, szociális kapcsolatok
A természet, természeti jelenségek, növények,
állatok
Természet- és állatvédelem, háziállat tartása
Themen und Situationen im Bereich des
öffentlichen Lebens
Kulturális intézmények, szolgáltatások, turizmus
Város és vidék
Szórakozási lehetőségek
Themen und Situationen im Bereich des
Klassenraums
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a német iskolarendszer főbb
különbségei
Különleges iskolák Magyarországon és
Németországban

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

30

35

6

10

11

15

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Iskolánk története, hagyományai, osztályunk
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más
tárgyak tanulásánál?
Egy szabadon választott téma, mely más tárgy
tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvtudás, nyelvek
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés
használata
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes
alkalmazása
Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák
tudatos alkalmazása
Kedvenc német nyelvű videóm
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A DACHL országok megismerése és
összehasonlítása hazánkkal
Iskolák jellemzői, napirend
Tipikus ház, lakás
Mindennapi szokások
Családon belüli szerepek és feladatmegosztás
Ünnepek a családban
Viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
Állattartási szokások, kedvenc állatok
Nyaralási szokások
Időjárás
A DACHL országok tájegységei, országrészei
A DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek
Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
Aktuelle Themen
Aktuális hírek feldolgozása
Képaláírások megfogalmazása
Időjárás-jelentés
Egy sportesemény megtekintése a német nyelvű
híradóban
Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan
szereplő híres emberrel
Talkshow aktuális témában
Unterhaltung
Német nyelvű szórakoztató tartalmak
megismerése (irodalom, film, társasjáték)
Német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás
és játékos nyelvtanulás céljára
Saját szórakozási szokások
Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül
Kedvenc kulturális élmény
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi
eszközökkel német nyelven

8

10

7

9

13

13

6

6

11

11

10

10

Releváns német nyelvű információ megszerzése,
tudatos felhasználása
Összes óraszám:

102

119

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

30

35

6

10

12

15

7

10

6

6

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

1.

2.

3.

4.

5.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
Themen und Situationen im persönlichen Bereich
und im Bereich der unmittelbaren Umgebung
und Umwelt
Családtagok, ismerősök, rokonok
Lakóhelyem, közvetlen környezetem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati
tárgyak
Ünnepek
Hobbi, szociális kapcsolatok
A természet, természeti jelenségek, növények,
állatok
Természet- és állatvédelem, háziállat tartása
Themen und Situationen im Bereich des
öffentlichen Lebens
Kulturális intézmények, szolgáltatások, turizmus
Város és vidék
Szórakozási lehetőségek
Themen und Situationen im Bereich des
Klassenraums
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a német iskolarendszer főbb
különbségei
Különleges iskolák Magyarországon és
Németországban
Iskolánk története, hagyományai, osztályunk
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más
tárgyak tanulásánál?
Egy szabadon választott téma, mely más tárgy
tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvtudás, nyelvek
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés
használata
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes
alkalmazása
Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák
tudatos alkalmazása
Kedvenc német nyelvű videóm

Interkulturelle und landeskundliche Themen
A DACHL országok megismerése és
összehasonlítása hazánkkal
Iskolák jellemzői, napirend
Tipikus ház, lakás
Mindennapi szokások
Családon belüli szerepek és feladatmegosztás
Ünnepek a családban
Viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
Állattartási szokások, kedvenc állatok
Nyaralási szokások
Időjárás
A DACHL országok tájegységei, országrészei
A DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek
Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
Aktuelle Themen
Aktuális hírek feldolgozása
Képaláírások megfogalmazása
Időjárás-jelentés
Egy sportesemény megtekintése a német nyelvű
híradóban
Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan
szereplő híres emberrel
Talkshow aktuális témában
Unterhaltung
Német nyelvű szórakoztató tartalmak
megismerése (irodalom, film, társasjáték)
Német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás
és játékos nyelvtanulás céljára
Saját szórakozási szokások
Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül
Kedvenc kulturális élmény
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi
eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése,
tudatos felhasználása

6.

7.

8.

9.

Összes óraszám:

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

12

12

7

7

12

14

10

10

102

119

A tanuló az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER
szerinti A2 szintet.

Német nyelvi funkciók a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?)
véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.)
egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das stimmt nicht.)
akarat kifejezése (Ich will.)
képesség kifejezése (Ich kann.)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir leid, ich kann nicht.
Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte.
Ja, gerne. Nein, danke.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid.)

Német nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr interessant. Ich habe
gestern viel geschlafen.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich fahren.)
birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre), gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.)
felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.)
melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten.
minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist
ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, in, auf, vor, hinter,
neben)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, täglich, wöchentlich,
monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (nächste Woche, letzte Woche, von … bis) Um wie viel Uhr? (um 8
Uhr, gegen 8 Uhr)
modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein Eis. Magst du tanzen? Ich
kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen.)
esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. Ich helfe dir. Die
Texte der Schüler sind sehr interessant.)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, denn, aber, weil,
deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man)
szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló elemek a szövegben
(das, dieser, der/die/das, daran, damit)

ÉNEK-ZENE
Évfolyam: 5-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára –ének-zene
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 5-8. évfolyamon: 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

5. évf.

2

6. évf.

1

7. évf.

1

8. évf.

1

5

5. évf.

2

6. évf.

1

7. évf.

1

8. évf.

1

5

A helyi tanterv heti óraszáma:

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

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zeneművek/ Énekes anyag

14

14

2.

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

12

12

3.

Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés

3

3

4.

Ismeretek - Hallásfejlesztés

3

3

5.

Ismeretek – Zenei írás, olvasás

2

2

34

34

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.

Zeneművek/ Énekes anyag

14

14

2.

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

12

12

3.

Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés

3

3

4.

Ismeretek - Hallásfejlesztés

3

3

5.

Ismeretek – Zenei írás, olvasás

2

2

34

34

Összes óraszám

VIZUÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 7.-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az 5. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 34 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

7. évfolyam
7. évfolyam

1
1

8. évfolyam
8. évfolyam

1
1

2
2

A témakörök áttekintő táblázata: 7. évfolyam
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

5
5
4

helyi
tanterv
óraszáma
5
5
4

4

4

6
5
5
34

6
5
5
34

kerettanterv
óraszáma

A témakörök áttekintő táblázata: 8. évfolyam
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

kerettanterv
óraszáma
5
5
4

helyi tanterv
óraszáma
5
5
4

4

4

6
5
5
34

6
5
5
34

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára
MODUL „A”: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben az hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 34+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 települések közműellátása, a legfontosabb
közművek, közszolgáltatások

6/6

6+0

2.

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet

8/8

8+0

3.

Az egészséges település

6/6

6+0

4.

Közlekedés, közlekedési rendszerek

6/6

6+0

5.

Komplex modellezési feladat

8/8

8+0

34/34

34+0=34

Összes óraszám:

DIGITÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: általános iskola
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára – digitális kultúra
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma az 7-8. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8 évfolyam

1

Összesen:2

A helyi tanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

Összesen: 2

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata

Órakeret a
Órakeret a helyi
kerettantervben
tantervben
7-8.
8.

15
4
8
8
6
6
12
5
4
68

7
2
4
4
3
3
6
3
2
34

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata

Órakeret a
Órakeret a helyi
kerettantervben
tantervben
7-8
8.

15
4
8
8
6
6
12
5
4
68

8
2
4
4
3
3
6
2
2
34

TESTNEVELÉS
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 170 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.

2.

3.

Gimnasztika és rendgyakorlatok-prevenció,
relaxáció

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

36

18

46

23

46

23

Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását
elősegítő gyakorlatok tervezett, rendszeres
végzése.
Egyszerű relaxációs gyakorlatok megnevezése,
bemutatása
Korrekciós gyakorlatok tudatos beépítése a
mindennapi sporttevékenységekbe. A terhelések
után végzett nyújtó hatású gyakorlatok
jelentőségének ismerete, azok összeállítása tanári
segítséggel.
A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének
ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák tanári
segítséggel történő alkalmazása.
Atlétika jellegű feladatmegoldások
A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg
elérését, megtartását elősegítő
intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése
(pulzusmérés).
Rajttechnikák készségszintű használata.
Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak,
kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése.
Torna jellegű feladatmegoldások
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

4.

5.

magasságon.
A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék,
valamint a torna jellegű feladatmegoldások
szempontjából fontos motorikus képességek (erő,
ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további
fejlesztése.
A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése
Sportjátékok
70

35

34

17

40

20

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.
Két
választott
sportjáték
alapvető
sportágspecifikus technikai és alaptaktikai
elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása,
alkalmazása
A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott
sportág versenyszabályai mellett.
-Két
választott
sportjáték
történetének,
meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése.
Testnevelési és népi játékok
A testnevelési játékok baleset-megelőzési
szabályainak tudatosítása, következetes betartása.
-Egészséges versenyszellem kialakítása.

6.

Önvédelmi és küzdősportok
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.
A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi
szabályainak következetes betartása.
A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének,
lehetőségeinek, jogi szabályozásának elsajátítása.
A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás,
karate,
ökölvívás,
dzsúdó)
történetének,
meghatározó
hazai
személyiségeinek,

olimpikonjainak megismerése,
szabályrendszerének átismétlése.
7.

8.

a

sportágak

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
A szabad levegőn végzett mozgásformák
egészségfejlesztő hatásának, szerepének
tudatosítása
Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a
sporttevékenység összefüggéseinek megértése.
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése,
készségszintű elsajátítása (korcsolyázás)
Úszás
Úszás helyes technikával az elsajátított egy (vagy
több) úszásnemben.
Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének,
jelentős külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése

Összes óraszám:

32

16

36

18

340

170

Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 170 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
1.

Gimnasztika és rendgyakorlatok-prevenció,
relaxáció
Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását
elősegítő gyakorlatok tervezett, rendszeres
végzése.
Egyszerű relaxációs gyakorlatok megnevezése,
bemutatása
Korrekciós gyakorlatok tudatos beépítése a
mindennapi sporttevékenységekbe. A terhelések
után végzett nyújtó hatású gyakorlatok
jelentőségének ismerete, azok összeállítása tanári
segítséggel.

Órakeret a
kerettantervben

36

Órakeret a
helyi
tantervben

18

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének
ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák tanári
segítséggel történő alkalmazása.
2.

3.

4.

Atlétikai jellegű feladatmegoldások

46

23

A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg
elérését, megtartását elősegítő
intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése
(pulzusmérés).
Rajttechnikák készségszintű használata.
Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak,
kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése.
Torna jellegű feladatmegoldások

46

23

A torna jellegű 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.
A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék,
valamint a torna jellegű feladatmegoldások
szempontjából fontos motorikus képességek (erő,
ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további
fejlesztése.
A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Sportjátékok

70

35

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.
Két választott sportjáték alapvető
sportágspecifikus technikai és alaptaktikai
elemeinek, szabályainak készségszintű
elsajátítása, alkalmazása

A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott
sportág versenyszabályai mellett.
-Két
választott
sportjáték
történetének,
meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése.
5.

Testnevelési és népi játékok

34

17

Önvédelmi és küzdősportok

40

20

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.
A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi
szabályainak következetes betartása.
A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének,
lehetőségeinek, jogi szabályozásának elsajátítása.
A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás,
karate,
ökölvívás,
dzsúdó)
történetének,
meghatározó
hazai
személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése, a sportágak
szabályrendszerének átismétlése.
Alternatív környezetben űzhető
mozgásformák

32

16

A szabad levegőn végzett mozgásformák
egészségfejlesztő hatásának, szerepének
tudatosítása
Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a
sporttevékenység összefüggéseinek megértése.
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése,
készségszintű elsajátítása (korcsolyázás)
Úszás

36

18

340

170

A testnevelési játékok baleset-megelőzési
szabályainak tudatosítása, következetes betartása.
Egészséges versenyszellem kialakítása.
6.

7.

8.

Úszás helyes technikával az elsajátított egy (vagy
több) úszásnemben.
Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének,
jelentős külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése
Összes óraszám:

TÖRTÉNELEM
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára –Történelem
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 136 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
7. évf.
2
8. évf.
2
Helyi tanterv heti óraszáma:
7. évf.
2
8. évf.
2
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
A 7–8. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére 7-8.
évfolyamon: 12 óra
Tematikai egységek az 7. évfolyamon:
Témakör

Javasolt óraszám

Órakeret a helyi
tantervben

A modern kor születése

5

5

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 7

7+1

Az első világháború és következményei

11

11+2

Totális diktatúrák

5

5

A Horthy-korszak

9

9+1

A második világháború

10

10+2

A megosztott világ

5

5

Magyarország szovjetizálása

10

10

Mélységelvű téma
Összesen:

6
62

62+ 6=68

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Témakör

Javasolt óraszám

Órakeret a helyi
tantervben

A forradalomtól az ezredfordulóig 20

20

Együttélés a Kárpát-medencében

8

8+1

Népesedés és társadalom

5

5

A demokratikus állam

7

7

Régiók története

14

14

Mérlegen a magyar történelem

8

8+5

Mélységelvű téma
Összes óraszám:

6
62

62+6=68

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára –Állampolgári ismeretek
Bevezetése: a 2021/2022. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 8. évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

8. évf.

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

8. évf.

1

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

Órakeret a
helyi
tantervben

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos családmodell

4

4

A család gazdálkodása és pénzügyei

3

Településünk, lakóhelyünk megismerése

6

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink

6

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gazdaságban

5

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, feladatokra

4

A fogyasztóvédelem alapjai

3

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás

3

Összesen:

34

Tematikai egység

3
6
6
5
4
3
3
34

DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ
Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – Dráma és színház
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 34 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

8. évfolyam

1

8. évfolyam

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Szabályjátékok, népi játékok
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével,
mozgással, tánccal)
Rögtönzés
Saját történetek feldolgozása
Műalkotások feldolgozása
Dramaturgiai alapfogalmak
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás,
tánc)
Színházi műfajok, stílusok
Színházi előadás megtekintése
Összes óraszám:

Órakeret a keret
tantervben
7
4

Órakeret a helyi
tantervben
7
4

5
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3
3
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OSZTÁLYFŐNÖKI
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: általános iskola
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben az hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évf.

1

8. évf.

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

7. évf.

1

8. évf.

1

Tematikai egységek az 7. évfolyamon:
Tematikai
egység
sorszáma

Tematikai egység

Órakeret a
kerettanterv
szerint

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

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

3

2.

Identitás, család. A serdülőkor nehézségei

3.

Közösségépítés

4.

Konfliktuskezelés

5.

Egészséges életmód, drog prevenció - EVP

6.

Környezettudatos életmód

7.

Pályaválasztás

4

8.

Tanulás módszertani ismeretek/a digitális tanulás

4

9.

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

3

10.

Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt időszak
értékelése

4

Összes óra

34
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Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Órakeret a
kerettanterv
szerint

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai
egység
sorszáma

Tematikai egység

1.

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

2.

Helyem a családban, az osztályban, az iskolában.
Pozitív énkép, pozitív szemlélet.

3.

Médiafogyasztás és használat

4.

Konfliktuskezelés

5.

Egészséges életmód, drog prevenció - EVP

6.

Környezettudatos életmód

7.

Tanulás módszertani ismeretek/a digitális tanulás

4

8.

Pályaválasztás

6

9.

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

3

10.

Ballagási előkészületek, aktuális problémák
megbeszélése, az eltelt időszak értékelése

4

Összes óra

34
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3

