
Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 
Szegedi Tagintézmény – KoRa Iskola 

Helyi tanterv 

Környezetismeret 

 

A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az 
érzékszervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind 
pontosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, 
az azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a 
természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, 
bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív 
tanulás formáival támogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első 
lépcsőfokát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában 
a pedagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a 
válaszkeresésben maga is nyitott a jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, 
az újszerű megoldások keresése, illetve a napi élet problémái iránt. A problémák iránti 
érzékenység a természettudományos műveltség megszerzésének egyik alapja. 

A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét 
alapozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet tisztelő, 
a saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai 
újdonságokra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az 
életszakaszban. 

 
3-4. osztály 

 
Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a 

megismerendő környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a 
szűkebb környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel 
kapcsolatos múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások 
vizsgálatára és értelmezésére is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a 
módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb 
megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a 
természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb 
évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló 
munkavégzésre.  

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre 
fontosabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal 
kapcsolatos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek 
keresése és összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség 
megalapozásához elengedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások 
feltárásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a 
környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak 
tisztelete, ilyen megoldások értékelése és keresése. 

Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka 
értékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) 
fejlesztése jelenik meg kiemelt nevelési célként. 

A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók 
megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás 
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(legyen az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb 
ismeretek megszerzésekor. 
 

A 3-4. évfolyam a környezetismeret tantárgy alapóraszáma: 36 óra/évfolyamonként. 
Össz.: 62 óra 

A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az egységek 
két évfolyamra bontva is megvalósíthatóak. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 
Mennyi időnk van? 7 
Tájékozódás a tágabb a térben 7 
Megtart, ha megtartod 7 
Miért érdemes takarékoskodni? 6 
Az a szép, akinek a szeme kék? 5 
Merre megy a hajó? 6 
Egészség és betegség 7 
Önismeret és viselkedés 6 
Vágtat, mint a paripa 

 
6 

Kertben, mezőn 7 
Összes óraszám: 62+3 

 

+3 Kiegészítő tananyagok.  

 

TÉMAKÖR: Mennyi időnk van? 

Javasolt óraszám: 7 óra 

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és változás szemszögéből az 
idő fogalmának megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom 
mélyítése. A felépítés és működés, illetve a környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, 
a Nap és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és technika fejlődésének 
felismertetése példák alapján, a találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Időmérés, égitest, naptár. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

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

- A tanuló képessé válik időmérő eszköz készítésére, kalibrálására.  
- Napóra megfigyelése. Időmérő eszközök csoportosítása (pontosság, használhatóság, 

esztétikum szerint). 
- Az idő múlása jeleinek felismerése, szóbeli leírása az emberi egyedfejlődés egyes 

szakaszaiban. 
- A születéssel, gyermekvárással, az elmúlással kapcsolatos gyermeki elképzelések 

megbeszélése. 



Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 
Szegedi Tagintézmény – KoRa Iskola 

- A Föld mozgásáról (forgás, Nap körüli keringés) elképzelés kialakítása modell alapján. 
Annak felismerése, hogy a Földön nem mindenütt egyszerre van nappal, illetve éjszaka. 
Az időzónák megsejtése. 

- Kapcsolat keresése a naptár elemei és a Föld mozgásai között. 
- Képek keresése, közös bemutató készítése: az égitestek szépségének meglátása. 
- Az egyes holdfázisok rajzolása, elhelyezése a naptárban, a ciklikus ritmus felismerése. 

Annak megsejtése, hogy a különböző időszámítási módszerek miatt eltérések 
adódhatnak. 

- A távcső működésének vizsgálata. Annak megértése konkrét példák alapján, miért 
jelentett a távcső felfedezése hatalmas mérföldkövet a tudomány fejlődésében. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
- Az idő mérése, az időmérés alkalmi és szabványegységei. 
- Az idő kifejezése a mindennapi kommunikációban. 
- Emberi életszakaszok. 
- Születés és halál. 
- A Föld mozgásai.  
- Föld, Nap, Hold, holdfázisok képének megismerése.  
- A távcső mint a távoli objektumok megfigyelésének eszköze. 

 
 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a tágabb a térben 

Javasolt óraszám: 7 óra 

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk 
földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. A 
lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel 
kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előkészítése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, 
település, közlekedési eszköz, tömegközlekedés. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képessé 
válik: 

- A pontos felszíni formák megfigyelésére a terepasztalon, maketten vagy saját készítésű 
modellen (pl. homokasztalon) és összevetése térképpel, földgömbbel. A település és 
közvetlen környezete felszíni formakincseinek összekötése a modellezett formákkal. 

- A fő világtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Az égtájak azonosítása a 
közvetlen környezetben. 

- Magyarország domborzati térképén az alapvető térképjelek megnevezése, a szomszédos 
országok felsorolása. 

- A nagy tájegységek felismerése Magyarország térképén. Irányok, távolságok 
leolvasása. 

- A lakóhely elhelyezése az infrastruktúra rendszerében. Konkrét példák besorolása. 
- Egy tájegységgel kapcsolatban kutatómunka elvégzése: képek, történetek keresése. 
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- Térképmásolás. Saját település megtalálása Magyarország térképén. Néhány jellegzetes 
magyar nevezetesség megismerése képeken, multimédián keresztül. Közös bemutató 
készítése a lakóhely kulturális és természeti értékeiről. A természeti és mesterséges 
fogalompár alkalmazása a lakóhely értékeinek leírásában. 

- Utazás tervezése a lakóhely és valamely nevezetes helység között, térkép segítségével: 
úticél megtalálása, közbenső állomások felsorolása, látnivalók felsorolása, a távolság és 
időtartam becslése.  

- A tömegközlekedési rendszer jelentőségének, környezeti hatásainak elemzésére. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
- A földfelszín formakincsének elemei (hegység, dombság, alföld, óceán, tenger, tó, 

folyam, folyó, patak).  
- Magyarország helyzete: államhatárok, felszínformák, vizek, főváros, települések, 

útvonalak, szomszédos országaink. 
- Magyarország elhelyezése:  
- Föld bolygó, Európa kontinens, Közép-Európa, Kárpát-medence. 
- A települések infrastruktúra rendszere: nagyváros, város, falu, tanya. Külváros, 

kertváros, belváros. Vonzáskörzet. 
- Magyarország nagy tájegységei. 
- Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb természeti és kulturális 

nevezetessége. A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és természeti 
környezete. 

- Közlekedési eszközök. Tömegközlekedés.  
- A vízi, szárazföldi és légi közlekedési eszközök. 

 

 

TÉMAKÖR: Megtart, ha megtartod 
Javasolt óraszám: 7 óra 
 
A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a környezet és 
fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és természetvédelem szerepének felismertetése. Az 
ember-természet kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A tapasztalati 
tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti kapcsolatok 
felismertetése. 
 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes 
élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly. 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK: 
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képessé 
válik: 
 

- Kalendárium készítése, jeles napok és természeti történések, népdalok, népköltések és versek, 
szépirodalmi részletek megjelenítésével.  

- Példák keresése arra, hogyan látták el az ártéri gazdálkodásból élők táplálékigényüket 
(növények, tenyésztett állatok, halászat, vadászat), hogyan készítették és tartósították ételeiket, 
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milyen használati tárgyakat és milyen nyersanyagokból készítettek, hogyan ügyeltek arra, hogy 
a megújuló természet hosszú távon is biztosítsa igényeiket. 

- Egy-két anyag feldolgozásának kipróbálása (pl. munka agyaggal, fűzfavesszővel vagy 
gyógynövényszárítás). 

- Annak megértése, hogy a helyi sajátosságokra, problémákra a hagyományos tudás kínálja a 
legmegfelelőbb megoldásokat. 

- A körültekintő emberi beavatkozás jelentőségének felismerése. A vízvédelem szerepének 
belátása. 

- Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, értékmentő 
munkájának megértése. 

- A természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsolatának felismerése. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
- Jeles napok, ünnepek kapcsolata a természet változásaival. 
- A lakóhely hagyományai. 
- A gazdálkodó ember természeti és épített környezetének kölcsönhatása az ártéri 

fokgazdálkodás példáján.  
- Haszonállatok: mézelő méh, szürkemarha, mangalica, racka. Haszonnövények: alma, 

meggy, szőlő. Vadon élő állatok: kárász, csuka, nemes kócsag, fehér gólya.  
- Gyógy- és fűszernövények: galagonya, szeder, menta. 
- A hagyományos házak anyagai (nád, sás, fűz, agyag, vályog), a települések mérete. 
- A folyószabályozás hatása és a vizek védelme. 

 
 

TÉMAKÖR: Miért érdemes takarékoskodni? 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos magatartás erősítése. A 
papírgyártás megismerésén keresztül az ipari folyamat főbb lépéseinek megértése, a tudatos 
fogyasztói magatartás kialakítása, a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A 
múzeumok munkájának értékelése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, 
energiatakarékosság. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képessé 
válik: 

- Megfigyelések, vizsgálatok a hő terjedésével kapcsolatosan.  
- A megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése konkrét példák 

alapján. 
- Különböző papírfajták vizsgálata megadott szempontok alapján. Példák gyűjtése a papír 

felhasználására. A gyűjtött példák alapján az egy hét alatt felhasznált papír 
mennyiségének mérése.  

- Ismerkedés a papír történetével, merített papír készítése.  
- A papírgyártás és papírkészítés példáján a házi és ipari előállítás különbségeinek 

megfigyelése. 
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- A szelektív gyűjtés és a tudatos fogyasztói magatartás szerepének felismerése az 
újrahasznosítás kapcsán, az újrahasznosításra gyűjtött példák alapján. 

- Az egyes csomagolóanyagok összehasonlítása különböző szempontok szerint 
(esztétikus, gazdaságos, környezetkímélő, energiatakarékos, újrahasznosítható, eldobó, 
pazarló). 

- Múzeumlátogatás után a szerzett tapasztalatokról beszámoló szóbeli vagy írásbeli, vagy 
rajzos formában előre megadott vagy választott szempont alapján. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
- A hőátadás. 
- A háztartási gépek, eszközök és készülékek energiatakarékossága. Az elektromos 

készülékek üzemeltetése a hőtermelés miatt veszteséggel is jár. 
- Példák a megújuló és nem megújuló energiaforrásokra. 
- A papír szerepe mindennapi életünkben. 
- A papírgyártás: az ipari gyártás vázlata (a termék előállítása: nyersanyag, termék, 

késztermék, hulladék, a papírgyártás vízigényes folyamat). 
- Használati tárgyak és alkotások újrahasznosított papírból. 
- A papír mint csomagolóanyag. Egyéb csomagolóanyagok.  
- Példák a papír, műanyag, fém újrahasznosítására. 

 
 

TÉMAKÖR: Az a szép, akinek a szeme kék? 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és belső tulajdonságok 
különbözőségének elfogadtatása. Példákon keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. 
A toleráns és segítőkész magatartás megalapozása, erősítése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 
 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képessé 
válik: 

- Példák, illusztrációk gyűjtése különböző korok, kultúrák szépségideáljaira. Annak 
felismerése, hogy nem minden szépségideál vagy divat hat előnyösen egészségünkre, 
egyes szokások pedig kifejezetten egészségkárosítóak (tűsarkú cipők, fűző stb.). 

- Az emberek közötti testi különbségek és hasonlóságok megfigyelése. Példák alapján az 
öröklött tulajdonság megértése, tulajdonságok csoportosítása. 

- A helyes és rendszeres testápolási szokások megismerése, gyakorlása. Annak 
felismerése, hogy a divat nem mindig az egészséges testápolási szokásokat közvetíti, 
gyakran felesleges vagy káros szokásokat is erőltethet. 

- Személyes tapasztat szerzése az érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők 
életéről. Fogyatékkal élők elfogadása, segítése. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
- Emberábrázolás a művészetben. Szépségideálok. 
- Külső és belső tulajdonságok. Szerzett és öröklött tulajdonságok. 



Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 
Szegedi Tagintézmény – KoRa Iskola 

- Az ápolt külső szebbé tesz: a testápolás módjai (tisztálkodás, haj, körmök, bőr, fogak 
ápolása). A divat és a testápolás kapcsolata. 

- Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképesség. 

 

TÉMAKÖR: Merre megy a hajó? 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének felismerése és 
kölcsönhatásként való értelmezése; hang- és fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság és 
változás megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, kultúra 
szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának megismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képessé 
válik: 

- Példák keresése az állatok tájékozódására. A Göncölszekér csillagkép felismerése. Rajz 
készítése szabadon választott csillagképről, a csillagkép nevével kapcsolatos 
gyűjtőmunka végzése. 

- Vizsgálatok a mágnességgel kapcsolatban (vonzás, taszítás, a kölcsönösség 
felismerése). Az iránytű működésének értelmezése. Annak megértése, miért jelentett az 
iránytű feltalálása hatalmas segítséget a hajósoknak. 

- Konkrét jelenségek (rezgő húrok, megütött vizespohár, rezgő vonalzó stb.) vizsgálatán 
keresztül annak megtapasztalása, hogy a hangot a levegő rezgésén keresztül érzékeljük. 
Fénytörés és -szóródás vizsgálatán keresztül annak felismerése, hogy a fehér fény 
különböző színek keveréke. 

- Példák gyűjtése környezetünkből keverékekre és oldatokra. A sós víz fagyásának 
vizsgálatán keresztül annak meglátása, miért fagy be nehezebben a tenger, mint az 
édesvíz.  

- A vízkörforgalom egyes lépésein keresztül a már ismert fizikai változások (párolgás, 
lecsapódás) bemutatása, az ellentétes irányú folyamatok felismerése. A 
víztakarékosság, az édesvíz-készlet védelme fontosságának felismerése. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
- Tájékozódás csillagképek alapján. 
- A Göncölszekér legendája. 
- Tájékozódás iránytűvel: a Föld mágneses tere, a mágneses vonzás, taszítás. 
- Példák hang- és fényjelenségekre. 
- Keverékek és oldatok. 
- Megfordítható (fagyás-olvadás, oldódás-kristályosítás) és nem megfordítható 

folyamatok (égés). 
- Körfolyamat: a víz körforgalma a természetben. 
- Sós víz, édesvíz.  
- Az édesvízkészlet mennyisége a Földön a sós vízhez képest. 
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TÉMAKÖR: Egészség és betegség 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés kapcsolata szempontjából 
a betegségtünetek felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség fejlesztése, az 
egészségtudatos életmód kialakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képessé 
válik: 

- Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. Példák gyűjtése az aktív 
és passzív pihenésre. 

- A betegségtünetek felismerésének gyakorlása esetleírásokon keresztül. 
- A fertőzés megelőzési módjainak gyakorlása. 
- A gyógyítók munkájának elismerése, tisztelete. Az egyes egészségügyi intézmények 

használatának megismerése. 
- A megelőzés szerepének felismerése. A mentők munkájának értékelése, tisztelete. 

Teendők, segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
- Az egészséges életmód (táplálkozás, aktív és passzív pihenés, öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmozgás, lelki egészség). 
- A betegség (nátha, influenza, bárányhimlő) tünetei. 
- A testhőmérséklet, láz mérése. 
- A betegség okai: fertőzés, örökletes betegség, életmód. 
- A gyógyítás. A körzeti orvos és a kórház feladatai. A gyógyszertár. A védőoltások 

szerepe. 
- Baleset: megelőzés, segélykérés, a mentők értesítése. A mentők munkája. 

 
TÉMAKÖR: Önismeret és viselkedés 
Javasolt óraszám: 7 óra 
 
Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek tanulmányozásán keresztül. 
Az ember megismerése és egészsége szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, 
hasonlóságok és különbségek keresése az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a közösség 
jelentőségének felismertetése az ember életében. 
 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK: 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képessé 
válik: 

- A kutya magatartásán keresztül példák vizsgálata az állati kommunikációra. 
Hasonlóságok és különbségek keresése az állati és emberi kommunikáció között. 
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- Filmrészletek, fotók segítségével az emberi kommunikáció elemeinek vizsgálata, a 
mimika és a testtartás szerepének elemzése egy-egy példán. Szerepjáték során a 
megállapítások kipróbálása, ellenőrzése. 

- Emberi magatartásformák megfigyelése különböző helyzetekben. Helyzetgyakorlatok 
elemzése. Példák csoportosítása (helyes és helytelen viselkedés), érvek és indokok 
keresése. 

- Az együttélés alapvető szabályainak megbeszélése. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

- Kommunikáció az állatvilágban: a kutya tájékozódása, területvédő és behódoló 
magatartása. 

- Az emberi kommunikáció: beszéd, testbeszéd. 
- Mosoly, fintor, bólintás, hunyorítás, testtartás szerepe. 
- Magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző élethelyzetekben. Példák 

a helytelen és helyes viselkedésre. 
- Együttélés a családban. 
- Baráti kapcsolatok, iskolai közösségek. 

 
TÉMAKÖR: Vágtat, mint a paripa 
Javasolt óraszám: 6 óra 
 
A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és kapcsolatuk 
felismertetése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a mozgás szerepének 
felismertetése az egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének alapvető 
megértetése. A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésének és 
mozgásának példáján. 
 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Mozgásszerv, mozgásforma. 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK: 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képessé 
válik: 

- Mozgásjelenségek vizsgálata játékos kísérleteken keresztül: kérdések megfogalmazása 
a mozgások jellemzőivel kapcsolatban. A jelenségek megfigyelése az állandóság és a 
változás szempontjából, a változások megfigyelése, adott szempontú besorolása (a 
mozgás gyorsasága, iránya). 

 
- Példák gyűjtése mozgással kapcsolatos rekordokra. 
- A rendszeres testmozgás jelentőségének felismerése. Esettanulmányok, példák 

feldolgozása arról, hogy a rendszeres testmozgás hogyan fejleszti az akaraterőt, 
állóképességet, ügyességet. A bemelegítés fontosságának, az edzésmunka során a 
fokozatosság elvének belátása. Lehetőségek keresése a lakóhelyen a rendszeres 
testmozgás gyakorlására. 

- A kapcsolat felismerése a ló testfelépítése és életmódja, illetve természetes környezete 
között. Annak magyarázata, miért elterjedt haszonállat a ló: példák keresése a ló és az 
ember kapcsolatára. A ló mozgásának megfigyelése és a különböző mozgásformáinak 
összehasonlítása. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
- A mozgásfajták megkülönböztetése (egyenletes és gyorsuló mozgás, ütközés). 
- A csontok, izmok, ízületek szerepe: hajlékonyság, erő, rugalmasság, gyorsaság, 

ügyesség. 
- Az edzés és a bemelegítés. A testalkatnak, testi adottságoknak megfelelő 

mozgásformák. A tánc mint mozgás. A mozgás mint aktív pihenési forma. 
- A mozgásszegény életmód veszélyei. 
- A ló leírása: testfelépítés, életmód, alkalmazkodás a környezethez. 
- A ló mozgása: ügetés, poroszkálás, vágta. 

 
 

TÉMAKÖR: Kertben, mezőn 
Javasolt óraszám: 7 óra 

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása, a haszonnövények 
fogyasztható részeinek megnevezése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képessé 
válik: 

- Életközösség megfigyelése. Az élővilág szerveződési szintjeinek felismerése. A 
megfigyelt élőhely élőlényeinek csoportosítása (gomba, növény, állat, zöldség, 
gyümölcs).  

- Látogatás a piacon, a tanyán vagy a kertben. Az idényzöldségek, idénygyümölcsök 
felismerése, csoportosítása aszerint, hogy mely ehető növényi részt fogyasztjuk. Példák 
keresése magra, termésre. 

- Naptár készítése az idényzöldségekről és idénygyümölcsökről. 
- Növény fejlődésének megfigyelése. A megfigyelt élőhelyen talált növények 

csoportosítása aszerint, mely életszakaszban voltak. 
- Példaállatok csoportosítása a tanult csoportok szerint (háziállat, haszonállat, vadon élő 

állat, illetve ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök). 
- Néhány jellegzetes állatnyom tanulmányozása, lerajzolása. Életnyomok gyűjtése a 

terepi látogatás során. 
- Állatnyomok megismerése. 
- Lebomlás vizsgálata. A komposztálás szerepének felismerése. Szerves hulladékok 

csoportosítása a komposztálhatóság szerint. 
- Példák gyűjtése kenyérfajtákra, összehasonlításuk különböző szempontok szerint. A 

kenyérsütés példáján a természet tiszteletének felismerése a hagyományos életmód 
egyszerű cselekvéseiben. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

- A Nap mint energiaforrás. A napsugárzás hatása az élővilágra. 
- Gombák, növények, állatok. 
- Zöldségek, gyümölcsök.  
- A növény részei (gyökér, szár, levél, virág, termés). A mag. Ehető növényi részek. 
- Életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés. 
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- Háziállatok (kutya, macska), haszonállatok (tyúk, kacsa), hazai vadon élő állatok 
(rókalepke, májusi cserebogár, kárász, csuka, seregély, feketerigó, mezei pocok, őz, 
róka). 

- Szaporodás: pete, tojás, elevenszülő. 
- Lebomlás, komposztálás, rothadás. 
- Kenyérsütés: búza, liszt és kenyér példáján a nyersanyag, termék, késztermék fogalma, 

a rostálás, a szitálás, az őrlés, a kelesztés és a dagasztás folyamata, az üzletekben 
kapható kenyerek és az adalékok szerepe, kenyérsütés házilag, kapcsolódás az új kenyér 
ünnepéhez, a kenyérrel kapcsolatos hagyományok. 
 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén: 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges 
fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő 
helyzetekben. 
A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok 
becslése. 
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 
egyszerű kísérleti tanulmányozására. 
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, és a 
hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat 
kialakításában, illetve felépítésében. 
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az 
élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 
Egy természetes életközösség bemutatása. 
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel 
kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. 
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének 
ismerete.  
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a 
problémák megoldásában.  

 


