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A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott
célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok;
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból
álló szövegek megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a
szövegekben, következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a
szöveg lényegének kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.
A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális
elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb
összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján
következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának
megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve
beszélnek.

Szóbeli interakció









A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális
eszközökkel) támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi
szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre,
kérésekre, felszólításokra.
Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni
szükségletekhez kapcsolódva.
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd
eljátszása társakkal.
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés,
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés,
magyarázat kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
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Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi
játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás
az ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.

Összefüggő beszéd






Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló
előadása társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok,
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl.
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös
vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő
vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás
kíséretével).

Olvasott szöveg értése








Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok
felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció
készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek
feladatokon keresztül történő feldolgozása.
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös
olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról,
feliratokról) tárgyszerű információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek,
novellák).

Íráskészség









Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend
bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus
képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák,
ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek
megváltoztatása, átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban
vagy fórumban.
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A1 szintű nyelvtudás:
 A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést,
az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.
 Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
 Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
 Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.
 Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket
alkot.

ÉNEK-ZENE
Zenei reprodukció – Éneklés
Fogalmak: Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, históriás ének, kuruc kori dal, Himnusz,
Szózat, dal mint műfaj, duett, kórusmű, társas ének.
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei
tevékenység
Fogalmak: Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó,
dallami variáció, szekvencia.
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek
Fogalmak: 6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll
hangsor, vezetőhang, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, abszolút hangnevek (pontosítva),
violin- és basszuskulcs, allegro, andante, mezzoforte, pianissimo.
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
Fogalmak: Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós forma
és rondó forma).
Zenei befogadás – Zenehallgatás
Fogalmak: Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, opera, menüett, szvit,
concerto, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia.









Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és
kifejezően csoportban és egyénileg is.
Törekvés a többszólamú éneklésre.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-,
formaérzékük és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik.
Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva
olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat
felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai
megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után.
A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek
egy részét (min. 10 alkotás) ismerik.
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ETIKA









Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi
normákat.
Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási
hagyományokat.
Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes
együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a
rászorulók segítésében.
Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.
Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és
törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.
Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a
függőség kialakulásának esetleges előjeleit.
Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan
viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.
Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és
világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a
valósághoz.

INFORMATIKA
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
 ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;
 legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;
 ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;
 tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;
 tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;
 ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;
 tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;
 segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;
 tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;
 ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és
mozgásgyakorlatokat;
 ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
 tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra
menteni;
 tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni;
 ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és
bekezdésformázásokat;
 használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
 ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót
készíteni;
 ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
 tudjon adatokat táblázatba rendezni;
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segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle
adatbázisokban keresni;
ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
 legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a
problémamegoldás alapvető lépéseit;
 képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; tudjon egyszerű programot
készíteni;
 legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
 a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
 legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
 legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;
 legyen képes a találatok értelmezésére;
 legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;
 legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
 legyen képes az interneten talált információk mentésére;
 ismerje a netikett szabályait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
 ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;
 ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
 ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;
 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
 szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban
feltüntetésében.

való

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
 a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott
forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;
 konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz
szükséges információkat;
 el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

IRODALOM








A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni,
adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket.
Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére,
összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat.
Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás,
jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni.
Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó)
megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb
szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni.
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Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek
alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét
fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is
alkalmazni.
El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától.
Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az
ütemhangsúlyos.
Fel tud sorolni három-négy művet Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást
megfogalmazni Toldi Miklós alakjáról.
Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6
mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét.
El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti
egységeket.
Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét, meg tudja különböztetni, melyik
közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény.
Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket.
Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni.
Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus,
bonyodalom, tetőpont fogalmával.
Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni.
Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat.
Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód,
megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus.
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket
és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit.

MAGYAR NYELV









A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni,
adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket.
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére,
összefoglalására, továbbadására.
Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás,
jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni.
Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó)
megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb
szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni.
Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek
alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét
fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó,
igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a
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hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban
igyekszik alkalmazni is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is
alkalmazni.

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
 Két véges halmaz közös részének, uniójának felírása, ábrázolása.
 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
 Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felírása.
 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
 A nyelv logikai elemeinek és az összehasonlításhoz szükséges kifejezéseknek a helyes
használata.
Számtan, algebra
 A tízes számrendszer fogalma, a tízes számrendszer helyiértékeinek ismerete.
 Számok osztóinak, többszöröseinek felírása.
 Közös osztók, közös többszörösök megkeresése.
 Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, [4, 25], 100) ismerete, alkalmazása.
 Egész számok fogalmának ismerete, ellentett, abszolút érték meghatározása.
 Egész számok összeadása, kivonása, szorzása, osztása.
 Az egész számokkal végzett műveletek szabályainak alkalmazása.
 Törtek, tizedes törtek értelmezése, írása, olvasása, egyszerűsítése, bővítése,
összehasonlításuk.
 Tizedes törtek kerekítése.
 Törtek, tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása.
 A racionális szám fogalma.
 Műveletek a racionális számok körében (negatív törtekkel is).
 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti
sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása.
 Zárójelek alkalmazása.
 Két szám aránya.
 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, az egyenes arányosság [és a fordított arányosság] értése, használata.
 A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott
módszerrel.
 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlet felírásával.
 Szövegértelmezés, adatok kigyűjtése, terv (szimbólumok, betűkifejezések segítségével
összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között), becslés, számítás; ellenőrzés
segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek
ismerete.
 Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban.
 Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása
során.

7

Összefüggések, függvények, sorozatok
 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak
leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése, oszlopdiagramok, vonaldiagramok értelmezése,
megrajzolása.
 Táblázatok értelmezése, készítése.
 Az egyenes arányosság, mint függvény.
 Az egyenes arányosság grafikonjának értelmezése.
 Néhány tagjával elkezdett sorozathoz szabály(ok) keresése, megfogalmazása.
 Egyszerű sorozatok folytatása adott, illetve felismert szabály alapján.
Geometria
 Térelemek felismerése, a szaknyelv és az anyanyelv helyes használata.
 Párhuzamos, metsző, kitérő, merőleges egyenesek fogalmának ismerete.
 Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása egyélű és derékszögű vonalzó
segítségével.
 Alapszerkesztések végrehajtása; pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes
távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos
egyenesek.
 Téglalap szerkesztése.
 Adott tulajdonságú ponthalmazok felismerése.
 A körrel kapcsolatos fogalmak, elnevezések ismerete.
 A szögtartomány fogalma, a szögek nagyságának megmérése, a mértékegységek
ismerete.
 Adott nagyságú szög megrajzolása szögmérő segítségével.
 A szögfajták ismerete.
 Speciális szögek szerkesztése.
 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, a tengelyes szimmetria felismerése.
 A sokszög szemléletes fogalma.
 Sokszögek tulajdonságainak vizsgálata a geometriai ismeretek alkalmazása (átlók száma,
konvex és konkáv sokszögek megkülönböztetése, tengelyes szimmetria stb.).
 A sokszögek csoportosítása különböző szempontok szerint.
 Konkrét sokszögek kerületének kiszámítása.
 A téglatest, kocka ismerete, az elnevezések (csúcs, él, lap) helyes használata.
 A háromszögek osztályozása szögeik szerint.
 A háromszög-egyenlőtlenség felismerése.
 Tengelyesen szimmetrikus háromszög szerkesztése, tulajdonságainak felismerése,
területének kiszámítása (átdarabolás, ki-egészítés).
 A négyszög, a speciális négyszögek fogalmának ismerete, tulajdonságaik vizsgálata,
 Tengelyesen szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak felismerése adott ábrák
segítségével.
 A négyszög kerületének kiszámítása.
 A téglalap (négyzet) területe, a korábban tanultak alkalmazása geometriai problémák és
gyakorlati jellegű feladatok megoldásában, tulajdonságaik vizsgálata.
 A téglatest térfogata, a térfogat szabványos mértékegységei.
 A térfogat és az űrtartalom mértékegységei közti kapcsolat ismerete.
 A korábban tanultak alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban.
 Testek ábrázolása, az ábrák helyes értelmezése. Testek építése.
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT














Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezetátalakító
tevékenység környezeti hatásainak felismerése, és az ezzel járó felelősség belátása.
Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről.
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű,
biztonságos használata.
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.
Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek, termények) reális értékelése, a
hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.
Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó
szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek helyes
előzetes felismerése, az azzal járó felelősség belátása.
A természeti és a tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá,
környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a
tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.
A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.
Biztonságos és udvarias részvétel a vasúti közlekedésben.
Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása,
készítése.
Elemi mezőgazdasági ismeretek elsajátítása, és jártasság azok gyakorlati alkalmazása
terén.
A társakkal történő együttműködés képességének fokozatos fejlődése.

TERMÉSZETISMERET















A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni,
jellemezni.
Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából.
Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait.
Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges
életvitel szokásrendszere.
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete
irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés.
Legyen embertársaival empatikus és segítőkész.
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természetitársadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról.
Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról.
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház
körül élő állatait.
Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását.
Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése
közötti összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken.
Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az
információszerzés folyamatában.
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Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete.
Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait.
Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon
hozzá a fenntartható fejlődéshez.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve.
csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket
levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt.
Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére.
Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT













A tanult rendgyakorlatok végrehajtása az utasításoknak megfelelően.
Aktív részvétel a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében.
Alapvető jártasság az atlétikai és tornamozgásokban, a saját test feletti uralom a támaszés függésgyakorlatokban.
Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba.
A test-test elleni küzdelem vállalása.
A vízbiztonság megszerzése.
Rendgyakorlatok végzése az óraszervezés megkívánta formában.
Jártasság a bemelegítésre és a képességfejlesztésre egyaránt alkalmas gyakorlatok
végzésében.
A tanult tornagyakorlatok biztonságos és az atlétikai mozgások összerendezett
végrehajtása.
Labdajátékokban a tanult technikai elemek alkalmazása.
Néhány önvédelmi fogás ismerete.
Egy meghatározott távolság leúszása.

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK









Az egyetemes emberi értékek elfogadása az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és
magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével.
A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka
értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása.
Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
felidézése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és
fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit
a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk
megkülönböztetni.
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok
döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők
együttesen befolyásolják.
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Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek
létfenntartását.
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és
pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű
emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség
összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben
összekapcsolódnak.
Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen
képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Legyen képes a történetek feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők
csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek
megkülönböztetésére.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat,
cselekedeteket.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből,
különböző médiumok anyagából.
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és
értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban;
olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről,
és kiselőadást tartani.
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján
kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni.
Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség
topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani
történelmi térképen.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe
vételére.

VIZUÁLIS KULTÚRA







A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység
során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.
Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és
egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját
jelzésrendszerek kialakítása.
Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása
különböző alkotó jellegű tevékenység során.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések
megfogalmazása.
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Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos
megfogalmazása.
Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. Önálló
vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
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