
Informatika – helyi tanterv 4. osztály 

 

Alapelvek, célok 

Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a jelenkori társadalmak 

működésében. A megszerzéséhez, megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához 

tartozó ismeretek, képességek elsajátítása elengedhetetlen. Az oktatási rendszernek lehetővé 

kell tennie, hogy a tanulók megismerkedhessenek az információs technológiákkal, valamint 

az információkezelés jogi és etikai szabályaival. 

 

Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Az 

informatikaoktatás célja a praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés mellett 

a logikus, algoritmikus gondolkodás és a problémamegoldás tanítása. A műveltségi terület 

fontos feladata, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai eszközök, információforrások 

önálló használatára az informatikai társadalom kihívásaira. 

Fontos felkelteni és fokozatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, 

megismertetni eszközeit, módszereit, fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes 

informatikai szemléletének kialakítását. Ezen kívül feladata az informatikai tudás közvetítése, 

az ismeretek alkalmazásának támogatása más tantárgyakban, a későbbi tanulmányokban, 

majd a mindennapi életben, a munkában. Mivel eszközeit és módszereit tekintve egy 

állandóan, rohamléptekben fejlődő műveltségterületről van szó, ezért elengedhetetlenül fontos 

olyan tanulói attitűd kialakítása, amely a megszerzett ismeretek folyamatos bővítésére, 

megújítására, az élethosszig tartó tanulásra ösztönöz. 

 

Az alsó tagozatos tantárgy az informatikai műveltség alapjainak elsajátíttatására hivatott. A 

tantárgy célja felkelteni és fokozatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika 

iránt, megismertetni eszközeit, módszereit, fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók 

helyes informatikai szemléletének kialakítását. 

Törekedni kell a témához kapcsolódó fogalmak korosztálynak megfelelő használatára. 

 

Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. A műveltségi 

terület feladata a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása. 

Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a 

szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink 

kifejezésére. 



Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az informatikai 

környezet egészségünkre gyakorolt hatását, a túlzott számítógép-használat ártalmait valamint 

az információ küldés-fogadás illemszabályait. 

 

Az informatika tantárgy keretében a tanulók a számítástechnikai és a könyvtári területtel is 

ismerkednek. Erre azért van szükség, mert az információszerzés két fontos hozzáférési 

formájáról van szó. 

Nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepét. 

 

Fejlesztési feladatok  

A tanulók ismerjék meg a számítógépes munka szabályait, a legfontosabb balesetvédelmi 

előírásokat. Sajátítsák el a tanulók a számítógépnek és perifériáinak kezelési tudnivalóit, (az 

egér és a billentyűzet használatát), ismerkedjenek meg az informatikai szakkifejezésekkel, 

életkoruknak megfelelően értsék meg azokat. Ha a számítógépek hálózatba vannak kötve, 

ismertessük meg velük a hálózatba való bejelentkezés menetét (azonosító, jelszó), 

jelentőségét, a kilépés folyamatát, és beszélgessünk velük a hálózathasználat etikájáról, 

szabályairól. Lássák meg a számítógép sokoldalú alkalmazhatóságát, és azt is, hogy hálózat 

esetén e lehetőségek kiszélesednek, új probléma-megoldási lehetőséget nyújtanak a 

felhasználók számára.  

A fejlesztési feladatok meghatározása/kijelölése során nem az ösztönös, rutinszerű 

használaton, hanem az eszközök lehetőségeinek ismeretén, tudatos, alkotó felhasználásán van 

a hangsúly. 

 

Fontos, hogy a tanulók olyan szoftverekkel találkozzanak először, amely a tantárgy 

pedagógiai céljainak megfelel. A tanulók az eszközök és szoftverek megismerését követően 

törekedjenek önálló számítógépes alkotások elkészítésére, tudjanak minta után egyszerűbb 

dokumentumokat létrehozni. Legyen igényük az esztétikus külalak kialakítására. Motiváljuk 

őket arra, hogy mondanivalójukhoz, elképzeléseikhez önálló, kreatív alkotásokat tervezzenek, 

készítsenek. Tudják, hogy az alkotások elmenthetők, később visszahívhatók, módosíthatók. 

 

A tanulók legyenek képesek arra, hogy egy adott probléma megoldásához a megismert 

alkalmazások (eszközök, módszerek) közül kiválaszthassák a megfelelőt. Szerezzenek 

jártasságot az általuk megismert szoftverek kezelésében, ismerjék meg annak kezelőfelületét, 

menürendszerét, legfontosabb funkcióit. Az alkalmazói ismeretek elsajátítására, 



begyakorlására mindig a gyermekek közvetlen környezetéből, a mindennapi életből vegyünk 

mintapéldát. A dokumentumkészítés (pl. faliújság-szöveg, felirat, plakát, illusztráció) az 

iskolai eseményekhez, tantárgyakhoz vagy a gyermekek hétköznapjaihoz, az őket 

foglalkoztató témákhoz kapcsolódjon. 

 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése a tantárgy kiemelt feladata. Ismertessük meg a 

tanulókat néhány, a hétköznapi életből vett algoritmussal, majd törekedjünk arra, hogy ők is 

felismerjenek, értelmezzenek, létrehozzanak, kitaláljanak algoritmusokat. Értelmezzék a 

mindennapi algoritmusokat és tudják annak adatait, folyamatát megfelelő eszközkészlettel 

rögzíteni, leírni. Játsszanak algoritmikus játékokat: gondolati, cselekvéses, mozgásos 

játékokat is - a teremben, az udvaron. Vegyék észre az algoritmusokban a sorrend fontosságát, 

értsék meg az ismétlések szerepét és a változások mértékét. 

 

A tanulók gyűjtsenek adatokat a mindennapi életből, törekedjenek ezek megkülönböztetésére, 

lejegyzetelésére, adott szempont szerinti rendezésére. A különböző tantárgyakhoz 

kapcsolódóan tematikusan keressenek adatokat, illetve szerezzenek információkat a 

korcsoportnak megfelelő, iskolában vagy otthon rendelkezésre álló dokumentumokból. A 

tanulók értsék meg, hogy az információknak változatos megjelenési formája van. Legyenek 

képesek a különféle módon megjelenő információt felismerni (szöveg, ikon, kép, animáció, 

hang…), értelmezni, és szerezzenek jártasságot az információk kezelésében. Lássák, hogy 

nem öncélúan gyűjtötték az adatokat, keresték az információkat, hanem azok - valamely más 

tanórán vagy a mindennapokban - hasznosultak. Érezzék az információszerzés és feldolgozás 

gyakorlati hasznát, előnyeit. 

Az információszerzés, a médiahasználat és a kommunikáció során egyre hangsúlyosabb 

szerepet tölt be a világháló, ezért az internet felhasználási lehetőségeinek megismerése, az 

alapvető szabályok betartása, a lehetséges veszélyek megismerése, az életkori sajátosságok-

nak megfelelő konkrét információforrások ismerete és irányított használata kiemelt fontos-

ságú.  

Az információs társadalom témakörben tanult ismeretek alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy 

a tanulók tervszerűen, tudatosan alkalmazzák az információs társadalom eszközeit.  Az 

információk kezelése közben fel kell hívni figyelmüket az adatok biztonságos kezelésére, fel 

kell készíteni őket a technikai vagy egyéb jellegű problémák kezelésére. 

A tanulók a különböző céllal szerveződő közösségek tagjaiként hozzájárulnak a közösség 

építéséhez, az értékrend kialakításához. A közösségi munka során ösztönözni kell az 



önismeret fejlesztését, az alkotó, kreatív tevékenységeket, tudatosítani kell, hogy minden 

tevékenységért személyes felelősséget kell vállalni.  

Tudatosítani kell bennük, hogy törekedniük kell a túlzott mértékű eszközhasználat 

elkerülésére, az optimális használat kialakítására. 

 

Ismerkedjenek meg a világháló információszerzési lehetőségeivel is. A rendelkezésre álló 

böngészőprogrammal olyan honlapokat keressenek fel, amely számukra érdekes, 

szórakoztató, illetve az egyes tantárgyak ismeretszerzését segítik. Látogassuk meg az iskola 

honlapját is, ennek a tanulók számára is érdekes, fontos információit megtalálva.  

Az internet használata kapcsán beszéljünk a világhálón való szörfölés veszélyeiről is, illetve a 

túlzott számítógép-használat káros hatásairól. Megemlítendők a világháló új kommunikációs 

lehetőségei is (pl. telefonálás, blog, csevegés, e-kereskedelem, e-ügyintézés stb.), ezek előnyei 

és veszélyforrásai. 

 

Ismerkedjenek meg az iskolai könyvtárral, az iskola tanulási forrásközpontjával. Használata 

során vegyék észre változatos információszerző lehetőségeit. Sajátítsák el a könyvtárhasználat 

szabályait, kövessék a könyvtárban elvárt viselkedési normákat. Lássanak a könyvtárban 

különféle dokumentumfajtákat, információs forrásokat, és formai, használati jellemzőik 

megismerése alapján használják azokat. Kapjanak a szaktárgyi ismeretszerzés során a tanulók 

minél több olyan feladatot, amelynek megoldásához önálló gyűjtőmunkára, az információk 

keresésére van szükség.  

 

Nagyon fontos az, hogy a gyermek korának megfelelő eszközökkel és módszerekkel 

dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek. 

Használjuk a játék erejét! Az egyénileg, elszigetelten végzett tevékenységeket gyakran 

kiválthatja a csoportoknak adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő 

feladatokat, „élesben” megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport. 

 

A tanulók értékelése 

A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a 

leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek (alkalmazói 

ismeretek) kezdetekor diagnosztikus értékelés során tárjuk fel a tanulók ismereteit. 

 



Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában 

megjelölt szakaszokban osztályzatok formájában adunk. 

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör 

feldolgozása során a tanuló 

- tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

- elkészített dokumentumait, 

- ismereteinek szintjét, 

- fejlődését, 

- órai aktivitását, 

- együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) 

értékeljük rendszeres szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel. 

 

A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai 

A kisiskolások tevékenységét a játék és az önálló alkotás igénye jellemzi. Figyelmük azonban 

még nem tartós, ezért nem számíthatunk egy teljes tanóra folyamán egyenletes teljesítményre. 

 

Elsősorban a tanulói tevékenység rendszeres figyelemmel kísérésével tudunk információt 

szerezni a tanítási folyamatról. Érdemes hosszabb időszakban megfigyelni a kicsik 

tevékenykedését, részvételét a foglalkozásokon. 

Az értékelés alapja a tanulói tevékenység és a tanulói produktum. 

Az értékelésben elsősorban a jól teljesített elemeket emeljük ki. A gyengébben teljesítőket is 

biztatjuk. Figyelünk arra, hogy azok a tanulók, akiknek nincs otthon számítógépe, 

semmiképpen ne érezzék úgy, hogy emiatt lemaradnak. 

Mind egyénileg, mind csoportosan és az egész tanulócsoport munkáját értékeljük. 

 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi 

feltételek 

A 11/1994. MKM rendeletben meghatározottak alapján 

- számítógépterem (1 tanuló/1 gép) multimédia számítógépekkel, számítógéptermenként 

nyomtatóval; 

- iskolai könyvtár; 

- ezenfelül: internetelérés, projektor, szkenner. 

 



A tankönyvek kiválasztásának elvei 

- megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot; 

- adjon segítséget a gyakorlati munkához; 

- ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát; 

- támogassa a csoportmunkát; 

- korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus; 

- az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési 

követelményekhez; 

- sokféle feladatot tartalmazzon a könnyűtől a nehézig; 

- hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be; 

- megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit. 

 

Fejlesztési feladatok csoportosítása 

1.  Az informatikai eszközök használata 

2.  Alkalmazói ismeretek 

2.1.  Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása  

2.2.  Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

3.  Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

3.1.  A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

3.2.  Algoritmizálás és adatmodellezés  

3.3.  Egyszerűbb folyamatok modellezése 

4.  Infokommunikáció 

4.1.  Információkeresés, információközlési rendszerek 

4.2.  Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

4.3.  Médiainformatika 

5.  Az információs társadalom 

5.1.  Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

5.2.  Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

6.  Könyvtári informatika 

 

 

 



A továbbhaladás feltételei 

 

1. Az informatikai eszközök használata 

A tanuló: 

- Ismerje és tartsa be a számítógép üzemeltetésének rendjét, a gépterem használatának 

szabályait. 

- Tudja megnevezni a számítógép fő részeit, ismerje azok funkcióját. 

- Munkája során használja a billentyűzetet és az egeret. 

- Tudjon tájékozódni a számítógép grafikus felhasználói felületén. 

- Ismerje fel az általa használt programok ikonjait. 

- Tudja önállóan elindítani az általa használt programokat. 

- Tudjon utasítás után megfelelő menüelemeket, parancsokat használni. 

 

2. Alkalmazói ismeretek 

A tanuló: 

- Tudja használni egy egyszerű rajzkészítő program funkcióit. 

- Használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására, módosítására. 

- Tudjon szövegírásra használni egy szövegszerkesztő programot. 

- Javítsa a gépelési hibákat. 

- Tudjon adatokat lejegyezni, sorba rendezni, keresni. 

- Legyen gyakorlott a multimédia eszközök használatában. 

- Tudja segítséggel elmenteni és visszatölteni munkáit. 

- Tudja, hogy az el nem mentett dokumentumok elvesznek. 

- Tudja segítséggel kinyomtatni munkáit. 

 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel  

A tanuló: 

- Tudjon példát mondani az információ megjelenési formáira. 

- Tudjon egyszerű titkosírást készíteni, az üzenetet visszafejteni. 

- Értsen meg néhány lépéses algoritmust. 

- Tudjon segítséggel felépíteni egyszerűbb algoritmusokat. 

- Tudjon a Logo környezetben ismétlődést tartalmazó rajzot készíteni. 

 

 



4. Infokommunikáció 

A tanuló: 

- Társaival közösen olvasson elektronikus levelet. 

- Lásson néhány, az iskolai tananyaggal kapcsolatos weboldalt. 

- Legyen képes információt keresni a világhálón, ismerje a netikett szabályait. 

 

5. Információs társadalom 

A tanuló: 

- Tudatosan alkalmazza a netikett szabályait. 

- Védje személyes adatait. 

 

6. Könyvtári informatika 

- Használja az iskolai könyvtár néhány szolgáltatását. 

- Ismerje a helyben olvasás és a kölcsönzés szabályait. 

- Legyen képes megkeresni a tanulmányaihoz szükséges szépirodalmi és ismeretterjesztő 

műveket. 



4. évfolyam 

1. Informatikai eszközök használata (5 óra) 

 

Témakörök és altémák A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Ismerkedés az adott informatikai 
környezettel. 

A korszerű eszköz, mint 
lehetőség, a számítógép. 

Számítógépes és nem 
számítógépes informatikai 
rendszerek megismerése. 

 

Számítógépes környezet 
megismerése.  
A feladat megoldásához 
szükséges, mások által 
összeépített alkalmazói 
környezet használata. 

A számítógép főbb 
részegységei és a kapcsolódó 
perifériák a megnevezés 
szintjén.  
A gépterem rendje. 

A géptermi házirend 
megismerése. 
A számítógép használatának 
előnyei, hátrányai 

 

A számítógéppel való interaktív 
kapcsolattartás ismert 
programokon keresztül. 

A számítógép programok 
segítségével működik. 

A felhasználói felület jeleinek 
értelmezése.  
A billentyűzet és az egér 
használata. 

matematika 

Számítógépes oktatójátékok, 
egyszerű fejlesztő szoftverek 
megismertetése. 

A számítógépes programok 
valamilyen célt szolgálnak. 

Többféle játék-, oktató-, 
ismeretterjesztő program futtatása  
A programok hasonlóan 
használhatók - általános 
használati szabályok keresése.  
Minden program más - 
különbségek keresése. 

matematika 

 

 

 



2. Alkalmazói ismeretek (15 óra) 

 

Témakörök és altémák A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Egyszerű rajzos dokumentumok 
készítése. 

Rajzolóprogram. Formák, 
eszközök színek.  
Írás a rajzlapon.  
Mentés, megnyitás. Ismerkedés 
a vágólappal.  

A rajz készítése, sokszorosítása. vizuális kultúra 

Egyszerű szöveges 
dokumentumok készítése. 

A billentyűzet szövegíráshoz 
szükséges részei. 
Formázás 
Mentés, megnyitás 
Rajz beillesztése 

Szövegírás számítógéppel.  
A szöveg begépelése, javítása.  
Formázás 
Egyszerű szöveges, 
dokumentumok készítése. 
Kép beillesztése. 

magyar nyelv és 
irodalom 

Egyszerű zenés alkalmazások, 
animációk elkészítése és 
használata. 

Hanglejátszás.  
Hangfelvétel. 

Hang felvétele, lejátszása 
hagyományos és számítógépes 
eszközökkel.  
Beszélő könyv. 

magyar nyelv és 
irodalom,  
vizuális kultúra,  
ének 

 Animáció. Egyszerű animációs technikával 
mozgókép készítése 

technika;  
vizuális kultúra 

A környezetünkben lévő 
személyek, tárgyak jellemzőinek 
kiválasztása, rögzítése. 

Gyűjtése, rögzítése Adatok értelmezése 
csoportosítása különböző 
szempontok alapján. 

vizuális kultúra 

Közhasznú információforrások 
megismerése. 

Közösen információkeresés. 
Vannak olyan információs 
források, amelyekhez minden 
érintett hozzáfér, és gyorsan 
fontos, hiteles információt kap. 

Kulturális műsorajánló. 
Menetrend. Telefonkönyv.  

 

 



3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel (5 óra) 

 

Témakörök és altémák A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 
Információ kifejezése 
beszéddel, írással, rajzzal, 
jelekkel. 

Jelek a természetben, az 
állatvilágban. Titkos jelek.  
Az emberek jelzései egymás 
felé(mimika,gesztus,testbeszéd). 

Állatok jelzéseinek megfigyelése 
videofelvételről.  
Titkosírások megfejtése.  
Saját titkosírás készítése. 

környezetismeret 
vizuális kultúra 

Az algoritmus hétköznapi 
fogalmának megismerése 

Hétköznapi folyamatok leírása Hétköznapi algoritmusok 
értelmezése, megfogalmazása 
Algoritmusok eljátszása 

környezetismeret 

Egyszerűbb algoritmusok 
felismerése, lépések egyértelmű 
sorrendjének megállapítása 

Részekre bontás 
A részek kapcsolata.  
Sorrend. 

Algoritmusok szöveges, rajzos 
megfogalmazása, értelmezése. 
Algoritmusok kipróbálása, 
eljátszása, végrehajtása. 
Sorrend változtatásának hatása 

 

Logo használata Programot írunk! Teknőcgrafikai 
fogalmak 

Egyszerű ábrák rajzolása Logo 
parancsokkal. 

 

 



4. Infokommunikáció (4 óra) 

 

Témakörök és altémák A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Információszerzés, irányított 
keresés. 

Információt közlünk. 
Információt keresünk. 
Kommunikáció információs 
céllal. 

Internetes információkeresés. infokommunikáció a 
könyvtárban, magyar 
nyelv és irodalom, 
környezetismeret 

Infokommunikációs eszközök  Információ küldése, fogadása 
Kockázatok bemutatása 

Beszélgetés a hagyományos és 
virtuális világ jellemzőiről, 
eltéréseiről, a kommunikációt 
segítő technikai eszközökről, 
módszerekről (pl. mobiltelefon, 
chat, e-mail, blog), használatuk 
szabályairól és veszélyeiről. E-
mail küldése. 

magyar nyelv és 
irodalom, vizuális 
kultúra 
 

Az informatikai eszközöket 
alkalmazó média egyes 
lehetőségeinek megismerése 

A digitális média lehetőségei, 
eszközei (közösségi portálok, 
interaktív média, e-könyv) 

Ismerkedés a digitális média 
lehetőségeivel, bemutatás, 
elemzés. Digitális reklámok 
fajtáinak megtekintése, az 
online veszélyek megbeszélése, 
a segítségkérés lehetőségei. 

vizuális kultúra 

 



5. Az információs társadalom (4 óra) 

 

Témakörök és altémák A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 
A személyi információk és 
személyes adatok fogalmának 
megismerése 

Személyes adataink fogalma. 
Internetes adatgyűjtés, 
kérdőívek, közösségi oldalak. 

Szituációs játékok, beszélgetés 
adatgyűjtésre és -közlésre. Mit 
adhatunk meg és mit nem az 
interneten? 

magyar nyelv és 
irodalom, 
környezetismeret 

A netikett alapjainak 
megismerése 

Az internethasználat szabályai, 
illemtana. Helyes viselkedés a 
kommunikáció során. 

Szituációs játék és vita az 
internethasználat illemtanáról, 
jó és rossz példák gyűjtése. 

magyar nyelv és 
irodalom 

A gyerekeknek szóló 
legelterjedtebb elektronikus 
szolgáltatások megismerése. 

Elektronikus szolgáltatások 
tanulóknak. Digitális napló, e-
ellenőrző. Vásárlás, 
megrendelés a neten. 

Életkornak megfelelő internetes 
oldalak látogatása 
Beszélgetés a netes ügyintézés  

 

 



6. Könyvtári informatika (3 óra) 

 

Témakörök és altémák A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 
Az iskolai könyvtár tér- és 
állományszerkezetében való 
eligazodás. 

A könyvtár. Kölcsönzés, beiratkozás. A 
könyvtár elrendezése. 
Viselkedés a könyvtárban.  

magyar nyelv és 
irodalom 

A főbb dokumentumfajták 
megkülönböztetése, 
rendszerezése tartalmának és 
adatainak megállapítása. 

A könyv. Szótárak, lexikonok. 
Szépirodalom (mese, regény, 
vers).  

Alapvető dokumentumtípusok. 
Mapparendszer 

magyar nyelv és 
irodalom 

Felfedező keresés az életkornak 
megfelelő 
információhordozókban. 

Hagyományos és elektronikus 
dokumentumok. 

Több tantárgy tananyagához 
kapcsolódó művek megkeresése 
A kiválasztott ismerethordozók 
összehasonlítása. 
 

magyar nyelv és 
irodalom, 
környezetismeret, 
matematika 
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