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Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, 

illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven nevezze, és az ezekkel 

kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek természetes 

kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb környezet dolgait, jelenségeit és történéseit 

megismerje, ezek megértéséhez támpontokat adjon, további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a 

magyarázatkeresés igényét.  

Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen megfoghatók. A 

környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben magyarázza, illetve 

tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a bonyolultnak tűnő 

témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő módon – 

értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok munkája. A környezetismeret tantárgy keretében az 

ezzel kapcsolatos gondolati sémák kialakítása és a nyitott megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges 

érzelmi háttér biztosítása a cél. Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a 

környezet folyamatai megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre 

részletesebben érthetők meg. 

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 tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) 

bővítéséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a környezettel, a 

természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös tanulás során. A kerettanterv 

ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztással és problémafelvetéssel támogatja. 

Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, ha a tananyag-feldolgozás folyamatában a tanulók számára 

adott pillanatban is releváns problémákat vetünk fel. Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi 

környezet adottságaira, az aktuális történésekre, a tanulók által valóban megtapasztalható problémákra 

épít. Ily módon a környezetismeret rávezet a természet szépségének és az épített, technikai környezet 

értékeinek szeretetére és tiszteletére.  

A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen értelmezett 

jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek felépítésével – 

korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő értékelési formák, 

különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójának fejlesztése nemcsak a 

tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények megvalósítását segítik, de hozzájárulnak a 

gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, önismeretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka 

célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számára legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével 

megismerkedhet, tudását bővítheti, megerősítést nyerve abban, hogy képes saját testének rejtélyeit feltárni 



és a környezetében érzékelt folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon az úton, hogy eligazodjon a 

világban. 

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.  

 

Tantárgyi célok, feladatok 

A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. 

Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi terület határozza meg. Legnagyobb részterülete a 

természetismeret témakör, melyet az “Ember és természetben” műveltségi terület tartalmaz. A társadalmi 

ismeretek témakör tartalmát az “Ember és társadalom” műveltségi terület határozza meg Ebből az is 

kitűnik, hogy a környezetismeret egy komplex tantárgy, melynek fontos szerepe van a 

természettudományos gondolkodásmód megalapozásában. 

Több témában kapcsolódik más műveltségi területekhez. A társadalmi ismeretek tananyagát az 

anyanyelv tantárggyal, a mérések témakört a matematika, míg az egészségtannal kapcsolatos ismereteket 

a technika tantárggyal közösen dolgozza fel. Témaköreit a megismerés módszereinek megtanításával és 

alkalmazásával, az életkornak megfelelő konkrét tapasztalatokon nyugvó, tevékenységeken alapuló 

megfigyelések segítségével dolgozzuk fel. A tantárgy tanítása során elsődleges feladat azoknak a 

megismerési képességeknek a fejlesztése, melyek lehetővé teszik a későbbiekben a természettudományos 

tantárgyak tanulását. Fontos, hogy a tanulók ismerkedjenek meg elemi fokon a kutató módszerekkel, 

vizsgálódjanak önállóan, szerezzenek közvetlen tapasztalatokat és állandóan bővíthető, tudományosan 

igazolt ismereteket a természeti és társadalmi valóságról.  

A megismerés folyamatában, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, az egyszerűtől a bonyolult, a 

közelitől a távoli felé haladunk. A tananyag elsajátítása során a gondolkodási műveletek egész sorát kell 

elvégezniük a tanulóknak. Megfigyelnek, analizálnak, szintetizálnak, kiegészítenek, válogatnak, 

rendszereznek, csoportosítanak, fogalmakat alkotnak, ítéletet mondanak, következtetnek. Az elmélet és 

gyakorlat egységének megteremtése, az ismeretek gyakorlati alkalmazása, cselekvésre késztető, 

teljesítményképes tudás elérése a környezetismeret alapvető feladata. A tanulási helyzetek differenciált 

megszervezésével fejleszthető a tanulók együttműködési, segítségnyújtási képessége. Mindezzel 

egyidejűleg fokozódik egymás iránti figyelmük, érzékenységük, nyitottságuk. Az együttes élmény 

nyújtotta érzelmek, elősegíthetik a tárgy tanulása iránti motivációt. A tantárgy akkor oldja meg 

eredményesen az elemi szintű természettudományos nevelés feladatát, ha gazdag módszertani kultúrával, 

a tanuló egész személyiségét mozgósítva a természet szeretetére, megismerésére és a környezetben 

észlelhető természet – társadalom kapcsolatának problémái elemzésére, megoldására vagy a megoldásban 

való részvételre ösztönöz. A testi és lelki egészség kibontakoztatásában legfontosabb feladat az 

egészségnek, mint értéknek a tudatosítása. Képessé kell tennünk a tanulókat a különböző 

veszélyhelyzetek (balesetveszélyes tevékenységek, viselkedések, fertőzésveszély, a közlekedés, a 

háztartás veszélyforrásai, a lakóhely balesetveszélyes helyei, természeti viszontagságok) felismerésére, 

megelőzésére, elkerülésére, illetve meg kell tanítanunk arra, miként viselkedjék ilyen helyzetekben. 

Hangsúlyt kapnak a NAT legfontosabb céljai: a személyiségfejlesztő oktatás, a tanulók ön- és 

világszemléletének folyamatos formálása, a nemzeti kultúránk, hagyományaink megismerése, a 



környezettudatos magatartás kialakítása, a megismerési képességek fejlesztése, az eredményes tanulási 

technikák elsajátítása. 

Cél az érdeklődés felkeltése és szinten tartása a legkülönbözőbb interaktív módszerekkel (saját 

megfigyelésekkel, problémafelvető kísérletekkel) is. A tanulók az életkorukhoz és a 21. századhoz 

alkalmazkodó módszerek alkalmazásával nemcsak tudásra, és szemléletre tesznek szert, hanem 

megőrizhetik nyitottságukat, érdeklődésüket az ilyen témák iránt. A kíváncsiság pedig az újabb ismeretek 

megszerzésének hajtóereje.  

Fejlesztési feladatok 

A tanuló legyen nyitott a természet szépségei, értékei iránt. Tanuljon meg ismereteket szerezni 

közvetlen és közvetett módon. Tudja a megszerzett ismereteket csoportosítani, összehasonlítani, 

elmondani, leírni, ábrázolni. Legyen képes a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat a mindennapi életben 

alkalmazni. 

Ennek érdekében: 

 – tudjon ismeretekhez jutni különböző képi és szöveges ismerethordozók révén, 

 – legyen képes a különböző dolgokat, jelenségeket, folyamatokat elemi szinten megfigyelni, 

 – tanítói irányítással tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat végezni, 

 – legyen képes a tapasztalatokat elemezni, értelmezni, magyarázni, következtetéseket levonni, 

 – ismerje fel a mérésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges eszközöket és használja azokat balesetmentesen, 

 – szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, ezek mértékegységeinek 

(hosszúság, tömeg, térfogat, idő, hőmérséklet) használatában, 

 – szerezzen jártasságot a dolgok, élőlények, folyamatok, jelenségek megadott vagy tetszőleges 

szempont szerinti csoportosításában, 

 – legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek jellemzőinek elemi szintű 

összehasonlításában, a különbségek felismerésében, 

 – tudja az összehasonlítások során elkülöníteni a lényegest a lényegtelentől, 

 – legyen képes a megfigyeléseit egyszerű módon, saját szavaival elmondani, és tanítói segítséggel 

rajzban és írásban rögzíteni, 

 – ismerje fel közvetlen környezete élő és élettelen világának oksági összefüggéseit, és keressen ezekre 

egyszerű magyarázatot, 

 – ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket, 

 – legyen képes felhasználni, alkalmazni a mindennapi életben a tanultakat, 

 – lássa meg a környezete és saját egészsége közötti összefüggést, 

 – igényelje az egészséges életkörülményeket, 

 – ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját, 

 – tudja, hogyan kell viselkedni vészhelyzetben. 

Ehhez szükséges, hogy a tanuló: 

Ismerje meg – megfelelő mennyiségben és mélységben – a környezetében előforduló anyagok 

jellemző tulajdonságait. 

Mindehhez az szükséges, hogy: 

 – megtapasztalja közvetlen környezete legfontosabb élő és élettelen anyagainak alapvető tulajdonságait, 

 – legyen tájékozott arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges a szervezet egészséges 

fejlődéséhez, 



 – tartózkodjon az élvezeti és kábítószerek kipróbálásától, 

 – tudja, mely anyagok szennyezhetik a környezetét. 

Legyen a tanulónak áttekintése a Föld és a földi élet változásairól. Tudja, hogy az idő múlásával az 

élőlények is változnak. 

Ezért fontos, hogy: 

- ismerje a napszakok és évszakok változását, 

 – szerezzen gyakorlatot az idő mérésében és az időtartamok becslésében, 

 – vegye észre, hogy a földi életben az idő múlásával minden megváltozik, 

 – ismerje fel közvetlen környezete és az élőlények változása közötti összefüggéseket, 

Legyen tájékozott a tanuló az őt körülvevő világban. Ismerje az egyes tájak jellegzetességeit és az ott 

előforduló élőlények jellegzetességeit. 

Ehhez az szükséges, hogy a tanuló: 

 – tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméretéhez, majd szabvány 

mértékegységhez viszonyítani, 

 – legyen képes a tárgyak helyét, mozgását különböző nézőpontból jellemezni, 

 – tudjon lakóhelyén és annak környékén tájékozódni, útbaigazítást adni, 

 – ismerje a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket, 

 – tudja, hol van a lakóhelye Magyarországon, 

 – ismerje az őt körülvevő táj jellegzetes felszíni formáit, vizeit, védett természeti értékeit, jellegzetes 

élőlényeit, hagyományait, 

 – ismerkedjen meg szűkebb környezete kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival, 

 – gyakorolja azokat a tevékenységeket, amelyek otthona, lakóhelye, szülőföldje és hazája 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezet. 

A tanuló szerezzen jártasságot a természettudományos megismerésben. Legyen tájékozott arról, hogy 

a természettudományok fejlődése számtalan tudós munkájának az eredménye. Lássa, hogy ebben a 

munkában a magyar kutatók is jelentős szerepet töltenek be. Ismerkedjen meg néhány híres magyar 

kutató munkásságával. 

Ezért fontos, hogy a tanulókban: 

 – váljék tudatossá, hogy a környezetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, 

mérés útján szerezzük, 

 – tudja, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit megfelelő ismerethordozók segítségével is 

fejlesztheti, 

 – figyeljen arra, hogy mindezekben téves nézetekkel is találkozhat, 

 – értékelje, tisztelje a tudósok munkáját, eredményét. 

A balesetek elkerülése érdekében a tanulóknak tudnia kell helyesen közlekedni. 

Ehhez szükséges, hogy a tanuló: 

 – tudja a leggyakoribb balesetek megelőzésének lehetőségeit, 

 – tudjon segítséget kérni vészhelyzetben, 

 – alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokásokat és illemszabályokat, 

 – ismerje lakóhelye veszélyes részeit. 

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével 

alakíthatók ki. Ezért szükséges, hogy a tanuló: 

 – ismerje az egészségmegőrzés szabályait, 



 – legyen igénye a tisztaságra, a korszerű táplálkozásra, a mindennapos mozgásra és a szabadidő hasznos 

eltöltésére, 

 – alakuljon ki felelősségérzete saját és embertársai egészsége, környezetének állapota iránt, 

 – gyakorolja az egészség- és környezetvédelmet szolgáló tevékenységeket, 

 – alakítson ki harmonikus kapcsolatot a természeti és a társadalmi környezettel, 

 – ismerkedjen meg szűkebb környezete kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival, 

– gyakorolja azokat a tevékenységeket, amelyek otthona, lakóhelye, szülőföldje és hazája 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezet. 

Az értékelés alapelvei 

Az értékelés alapja a tanulók folyamatos megfigyelése. Az értékelésnél az elsajátított ismeretek 

tudásszintje mellett a tevékenységek során tanúsított aktivitást, önmagához viszonyított előrehaladást, 

ismeretszerző tevékenységét, ismereteinek pontosságát, szilárdságát és kreatív alkalmazását egyaránt 

figyelembe vesszük. Ezért az egész oktatás folyamatában végzett munkát, a tanulók tudásszintjét 

differenciáltan, az oktatási folyamat során adott sokféle feladat és teljesítés figyelembe vételével szabad 

csak értékelni. 

Az értékelésnél mindig figyelembe kell venni a tantervi előírást. 

Értékelési szempontok: 

 – Mennyire használja pontosan az elsajátított ismereteket. 

 – Mennyire tudja a megszerzett ismereteket egymásra építeni, illetve egymáshoz kapcsolni. 

 – Hogyan, milyen szinten használja a megismerési módszereket az önálló ismeretszerzésben. 

 – Megfigyelési, mérési eredmények lejegyzésében való jártasság. 

 – Összefüggések, oksági kapcsolatok felismerése. 

 – A tanultak alapján elemi következtetések levonása. 

Az ellenőrzés, értékelés módja: 

 – Szóbeli és írásbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. 

 – A tanulók félévkor és a tanév végén osztályzatot kapnak. 

 – A tanulók az ismereteikről szóban, rajzban, írásban számolnak be. 

 – Szóbeli felelet során egy-egy lecke anyagát kérjük számon. 

 – Harmadik és negyedik évfolyamon a témákat témazáró felmérő zárja. 

 

 

A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

 – a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  



 – a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a környezetismeret tanítására ren-

delkezésre álló órakeretben;  

 – a taneszköz segítségével a környezetismeret kerettantervben megadott fogalomrendszer jól megtanul-

ható, elsajátítható legyen 

 – a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére, 

nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának megóvására;  

 – a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő természettudományos szemlélet kialakításához, 

ábraanyagával támogassa, segítse a tanulói kísérletek megértését, rögzítését;  

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 – amelyek két éven keresztül használhatók;  

 – amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai;  

 – amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. munkafüzet, 

tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló);  

 – amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai 

munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;  

 – amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok otthoni tanulását 

az interneten elérhető tartalmakkal;  

 

Környezetismeret heti és éves óraterve 3–4. évfolyam a két tannyelvű osztályokban 

 
A környezetismeret tantárgy 

heti óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma 

3. évfolyam 2óra 74 óra 

4. évfolyam 2 óra 74 óra 

 



3–4 évfolyam 

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 (legyen az még 

egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb ismeretek megszerzésekor. A 

közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható jelenségekből kiinduló, a problémák 

megértését célzó tanulás a természettudományos gondolkodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási 

stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk meg az igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány 

fejlődésének követésére, a környezeti jelenségek megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására. 

Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának 

kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, illetve az 

állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos tevékenységek: 

projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív feladatok, szerepjátékok stb. 

segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző multimédiás és infokommunikációs források 

adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály a képi információkra különösen fogékony, és képek 

segítségével igen hatékonyan fejezi ki magát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem 

az esztétikai-művészeti tudatosság fejlődéséhez is hozzájárulhatunk. 

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása jelentős szerepet 

játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a környezettudatos szemlélet 

fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak megismerésében és gyakorlásában. 

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy választott nemzeti 

park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az azonosságtudat, valamint a hazához és a 

lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek pedig a tudomány és technika fejlődésének 

felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik 

elő.  



 A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcsolása hozzájárul 

annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel való kapcsolat újrafelfedezésében, 

megélésében és egyúttal életünket is strukturálják. 

A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka során 

különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az alkalmazása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. osztály 

 

Javasolt óraszám 

 

 

Topics 

(Témák) 

Communication 

of new knowledge  

(Új ismeretet feldolgozó 

óra) 

Practice, systematization,  

revision and checking of 

knowledge  

(A tanult ismereteket megszilárdító, 

gyakorló, ismétlő, összefoglaló, 

ellenőrző óra) 

 

Total lesson 

number 

(Teljes óraszám: 

heti 2 óra) 

I. PLANTS 
5 2 7 

II. ANIMALS 
8 3 11 

III. BASIC 

PROCESSES 
15 3 18 

IV. HUMANS 
11 3 14 

V. BASIC 

GEOGRAPHY 
9 3 12 

Lessons for free use : 

Project work, Supplementary 

materials 

10 2 12 

Sum: 56 16 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tematikai egység címe Órakeret 

Növények 

(Plants) 
7 óra 

Állatok 

 (Animals) 
11 óra 

A fizikai folyamatok alapjai 

(Basic Processes) 
18 óra 

Az ember  

(Humans) 
14 óra 

A földrajz alapjai 

(Basic Geography)  
12 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 

(Project work, Supplementary materials) 
12 óra 

Az éves óraszám 74 óra 

 

 



Tematikai egység: Növények (7 óra) 

Előzetes tudás: 

– Növények,  természetes és mesterséges környezet. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– 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. 

– A növények fejlődésének megismerése, megfigyelése.  

– A növény főbb részeinek megismerése, szavak elsajátítása 

– Az adott idegen nyelvi fogalmak, szavak megismerése, megtanulása. Önálló mondatalkotás, angol 

nyelven. 

 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles napok, ünnepek 

kapcsolata a természet 

változásaival. 

A lakóhely hagyományai. 

 

 

 

 A növények fejlődésének 

megismerése: mag – csíra – 

növény. 

Vadon élő állatok: kárász, 

csuka, nemes kócsag, fehér 

gólya.  

A természetes élőhelyek 

megismerése.  

 

 

 

 

Kalendárium készítése, jeles napok 

és természeti történések, népdalok, 

népköltések és versek, 

szépirodalmi részletek 

megjelenítésével.  

 

 

Példák keresése arra, hogyan 

készítették és tartósították ételeiket, 

milyen használati tárgyakat és 

milyen nyersanyagokból 

készítettek, hogyan ügyeltek arra, 

hogy a megújuló természet hosszú 

távon is biztosítsa igényeiket. 

A növények fejlődésének 

szemléltetése. 

 

 

 

Ének-zene: népdalok. 

 

Vizuális kultúra: 

népművészet. 

 

Erkölcstan: a természet 

tisztelete, a 

hagyományok 

jelentősége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: többjelentésű 

szavak (a fok szó 

jelentései). 

Matematika: rész-egész 

kapcsolat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az 

élelmiszerek tartósítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem,  tapasztalati tudás, 

egyensúly.  

Parts of plants, plants grow,  

 

Tematikai egység: Állatok (11 óra) 

Előzetes tudás: 

– Állatok, természetes és mesterséges környezet. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– 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.  

– Az állatok fő csoportjai (gerinctelen, gerinces, emlős, madár, hal) 

– A természetes élőhelyek megismerése 

– Az adott idegen nyelvi fogalmak, szavak megismerése, megtanulása. Önálló mondatalkotás, angol 

nyelven. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles napok, ünnepek 

kapcsolata a természet 

változásaival. 

A lakóhely hagyományai. 

 

Kalendárium készítése, jeles napok 

és természeti történések, népdalok, 

népköltések és versek, 

szépirodalmi részletek 

megjelenítésével.  

 

Ének-zene: népdalok. 

 

Vizuális kultúra: 

népművészet. 



 

 

A gazdálkodó ember 

természeti és épített 

környezetének 

összehasonlítása. 

 Állatok fő csoportjainak 

megismerése: gerinctelen, 

gerinces, emlős, madár, hal.  

 

A természetes élőhelyek 

megismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Példák keresése arra, hogyan látták 

el az ártéri gazdálkodásból élők 

táplálékigényüket (tenyésztett 

állatok, halászat, vadászat). Példák 

keresése az állatok fő 

csoportjaihoz.  

Az állatok természetes 

élőhelyeinek megismerése. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Erkölcstan: a természet 

tisztelete, a hagyományok 

jelentősége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: többjelentésű 

szavak (a fok szó 

jelentései). 

Matematika: rész-egész 

kapcsolat. 

 

 

 

 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:felelős 

állattartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, 

tapasztalati tudás, egyensúly.  

Habitat, grouping animals 

 

Tematikai egység: Fizikai kölcsönhatások alapjai (18 óra) 

Előzetes tudás:  

– Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesesség 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. 



– Halmazállapotok (szilárd, folyékony, légnemű) és halmazállapot változások megfigyelése (fagyás, 

olvadás, párolgás, égés) 

– Az elektromosság megfigyelése, az elektromos áram terjedésének megtapasztalása áramkör 

megfigyelésével. 

– Az adott idegen nyelvi fogalmak, szavak megismerése, megtanulása. Önálló mondatalkotás, angol 

nyelven. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Tájékozódás iránytűvel: a Föld 

mágneses tere, a mágneses 

vonzás, taszítás. 

 

 

 

 

 

 

Az elektromos áram 

létrehozásának és terjedésének 

megfigyelése  

 

 

 

 

 

Példák hang- és 

fényjelenségekre. 

Keverékek és oldatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halmazállapotok és 

halmazállapot változások 

felismerése.  

 

Vizsgálatok a mágnességgel 

kapcsolatban (vonzás, taszítás, a 

kölcsönösség felismerése). Az 

iránytű működésének 

értelmezése. Annak megértése, 

miért jelentett az iránytű 

feltalálása hatalmas segítséget a 

hajósoknak. 

 

Az elektromosság megfigyelése, 

az elektromos áram terjedésének 

megtapasztalása áramkör 

készítésével és megfigyelésével. 

 

 

 

 

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.  

 

Halmazállapotok (szilárd, 

folyékony, légnemű) és 

halmazállapot változások 

.Magyar nyelv és 

irodalom: a hajózás 

mint téma 

 

 

Matematika: 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint; a 

tájékozódást segítő 

viszonyok 

megismerése.  

Számok, nagy számok, 

mértékegységek. 

 

Ének-zene: a 

hangszerek hangja, 

hangmagasság; a 

hajózáshoz kötődő 

dalok. 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: 

képek vízről, 

tengerről, hajókról 



 

 

 

Megfordítható (fagyás-olvadás, 

oldódás-kristályosítás) és nem 

megfordítható folyamatok (égés). 

 

 

 

Sós víz, édesvíz.  

Az édesvízkészlet mennyisége a 

Földön a sós vízhez képest. 

 

megfigyelése (fagyás, olvadás, 

párolgás, égés) 

 

A sós víz fagyásának vizsgálatán 

keresztül annak meglátása, miért 

fagy be nehezebben a tenger, 

mint az édesvíz.  

 

 

Fizikai változások (párolgás, 

lecsapódás) bemutatása, az 

ellentétes irányú folyamatok 

felismerése. A víztakarékosság, 

az édesvíz-készlet védelme 

fontosságának felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájékozódás, kölcsönhatás 

state of materials: liquid, solid, gas, electricity, circuit 

 

Tematikai egység: Az ember (14 óra) 

Előzetes tudás: 

– Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– 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. 

– Egészséges életmódra nevelés, helyes táplálkozási szokások kialakítása 

– Egészséges és egészségtelen ételek. Egészséges étrend összeállítása  

– Az adott idegen nyelvi fogalmak, szavak megismerése, megtanulása. Önálló mondatalkotás, angol 

nyelven. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egészséges életmód 

(táplálkozás, aktív és passzív 

pihenés, öltözködés, személyes 

Az egészségünket károsító és 

védő szokások csoportosítása. 

Példák gyűjtése az aktív és 

 

Testnevelés és sport: a 



higiéné, rendszeres testmozgás, 

lelki egészség). 

 

Egészséges és egészségtelen 

ételek megismerése. 

 

Egészséges étrend összeállítása 

 

 

 

 

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. 

passzív pihenésre. 

 

 

Egészséges és egészségtelen 

ételek csoportosítása.  

 

Többféle étrend összeállítása a 

helyes táplálkozási szokások 

jegyében. 

 

A betegségtünetek 

felismerésének gyakorlása 

esettanulmányokon 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. 

rendszeres testmozgás 

szerepe, stresszoldás. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a betegség 

tünetei, teendők 

betegség esetén. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, mesék 

(az egészséggel és 

betegséggel 

kapcsolatban).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. 

Staying healthy, food products, excercising, healthy, unhealthy 

 

Tematikai egység: Földrajz alapjai (12 óra) 

Előzetes tudás:  

– Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesesség 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. 



– Halmazállapotok (szilárd, folyékony, légnemű) és halmazállapot változások megfigyelése (fagyás, 

olvadás, párolgás, égés) 

– Az elektromosság megfigyelése, az elektromos áram terjedésének megtapasztalása áramkör 

megfigyelésével. 

– Az adott idegen nyelvi fogalmak, szavak megismerése, megtanulása. Önálló mondatalkotás, angol 

nyelven. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A világűr megismerése, a Nap 

szerepének megértése a Föld 

szempontjából 

 

Helyes napozási szokások  

 

A Föld mozgásai és a napszakok 

közötti összefüggések  

 

A földrajzi jellemzők 

(természetes és mesterséges), 

felszíni formák 

 

Magyarország bemutatása, 

fővárosunk  

 

 

 

Az egészségünket károsító és 

védő szokások csoportosítása a 

napozással kapcsolatban. 

 

 

 

A helyes napirend 

 

 

A természetes környezetünk 

védelme, nemzeti parkjaik 

szerepe 

 

Hazánk tisztelete  

 

 

 

.Magyar nyelv és 

irodalom:  

 a csillagképekhez 

kötődő mítoszok, 

mondák, legendák. 

 

 

Matematika: 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint; a 

tájékozódást segítő 

viszonyok 

megismerése.  

Számok, nagy számok, 

mértékegységek. 

 

Ének-zene: a Hinmusz 

megismerése 

 

Vizuális kultúra: 

képek a különböző 

felszíni formákról, 

bolygóról 

 

Technika: Felszíni 

formák térbeli 

megjelenítése 

különböző anyagok 

felhasználásával, 

Naprendszer 

megjelenítése térben 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Naprendszer, geographic features, home country, capital city 

Solar System, felszíni formák, haza, főváros 



  

Tematikai egység: Szabadon felhasználható órák (12 óra) 

Előzetes tudás:  

–  

Nevelési- fejlesztési célok: 

– fizikai kölcsönhatások felismerése, tanulmányozása és megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén 

keresztül.  

– A tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának 

megismerése. 

– Az elektromosság megfigyelése, az elektromos áram terjedésének megtapasztalása áramkör 

megfigyelésével. 

– Az adott idegen nyelvi fogalmak, szavak megismerése, megtanulása. Önálló mondatalkotás, angol 

nyelven. 

 

 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Minket körül vevő anyagok 

vizsgálata, eredetük 

 

 

Az egyenes áramkörben az áram 

terjedésének megfigyelése, 

áramkör készítése 

 

A növények vizsgálata abból a 

szempontból, hogy mely részüket 

fogyasztjuk 

alapvető anyagfajták 

megismerése, környezetre 

gyakorolt hatása 

 

Az elektromos áram 

veszélyeinek megismerése, 

biztonságos használata 

 

A zöldségek szerepe a 

táplálkozásunkban 

.Magyar nyelv és 

irodalom:  

Népszokások 

megismerése 

különböző ünnepekhez 

a táplálkozás 

szemszögéből 

Matematika:  

Halmazok képzése, 

halmazábrák 

értelmezése 

Ének-zene:  

Dalok és népszokások 

étkezéshez, 

táplákozáshoz 

Vizuális kultúra:  

Touch me book 

Technika: Touch me 

book  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

natural and manufactured materials, wire, bulb holder, battery, bulb, gap 



 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei és a továbbhaladás feltétele a 3. évfolyam végén: 

A tanuló 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges 

fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére; 

– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő 

helyzetekben; 

– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok 

becslésére; 

– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű 

kísérleti tanulmányozására; 

– képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül; 

– értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat 

kialakításában, illetve felépítésében; 

– képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az 

élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint; 

– képes egy természetes életközösséget bemutatni; 

– képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és 

a problémák megoldásában. 

– Ismeri az emberi test részeit, érzékszerveit illetve utóbbi működéseit. 

– Ismeri az elektromos áram fogalmát és a mindennapi életben előforduló elektromos áram munkáját 

felismeri. 

– Ismeri az adott idegen nyelvi fogalmakat, szavakat. 

– Képes önálló mondatalkotásra, angol nyelven. 

 


