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Ajánlás 
 

Az technika tanterv a NTK Műhely kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:  

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

– NAT 2007 

– NTK Műhely kerettantervi rendszere 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény Nevelési Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény 2007. évi helyi tanterve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

 

1. – 4. évfolyamon a technika tantárgyra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– A tankönyv kiválasztásának elveit. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

– Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. 

 

Az átdolgozást végezte: 

 

1. – 4. évfolyam: Tősérné Tassi Edit,   _______________________ 

Fehérné Zsák Zsuzsanna,  _______________________ 

Nyolczas Edina   _______________________ 
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Célok és feladatok 
 

Kulcskompetencia: kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi élet-

ben – a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kí-

nálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít 

és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

 

Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan ké-

pességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika és 

gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító hatásaitól. 

Célja az, hogy segítse a gyermekeket a technikai környezetbe való beilleszkedésben a tá-

jékozódásban és az aktív alkotótevékenységben egyaránt. Az alkotás örömének átélése során 

elégedettséget érezzenek a munkában, végső soron kialakul a pozitív alkotó magatartás. En-

nek érdekében egyre több lehetőséget biztosítunk a gyermekek önálló képzeletére, illetve an-

nak aktivitását célzó technikai feladatok megoldására is. 

A kisiskolás korosztály technikai nevelése a technikai műveltség alapozását, a kézügyes-

ség fejlesztését, és a mindennapokban praktikus elemi ismeretek és tevékenységek elsajátítá-

sát, begyakorlását foglalja magába.  A technikai műveltség alapozása gyakorlati tevékenysé-

gekhez kapcsolódó elemi ismeretek szerzését, megfelelő technikai szemléletmód formálását 

jelenti. A munkafolyamatok és egyes szakmák vázlatos bemutatása, megismerése a  pályaori-

entációt alapozhatja meg. 

Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület a technika bonyolult kapcsolatrend-

szerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja 

be. Az oktatásában a manualitás központi helyet foglal el. A kéz intelligenciájának fejleszté-

sére a gyermek és ifjúkor a legalkalmasabb, később már nem pótolhatók az itt elkövetett mu-

lasztások. A problémák megoldása, a klonfliktusok kezelése segít a tanulónak abban, hogy 

helyes önértékelésű, fejlődőképes személyiséggé váljon. 

Az életvitel ismeretek körébe tartoznak a háztartástan, az egészségnevelés, a szűkebb la-

kóhelyi környezet, a lakás és környéke, a gazdálkodás és a szolgáltatások területei. Ide sorol-

hatók a helyes közlekedés és ennek szabályainak ismerete is. 
 

Követelmények: 
 

– Ismerjék fel a technika szükségességét, hasznát, hátrányait és veszélyeit. 

– Megfigyelés alapján keressék mindig az ok-okozati összefüggéseket. 

– Legyenek lényeglátók és problémamegoldók. 

– Ismerjék a munka fő szakaszait: előkészítő, kivitelező és befejező munkálatokat. 

– Legyenek egyre önállóbbak a technikai megoldások tervezésében, kivitelezésében, ellen-

őrzésében, tökéletesítésében és értékelésében. 

– Munkavégzés közben tartsák be a szabályokat. 

– Alkalmazzák a gyakorlatban a tanult ismereteket (képlékeny anyagról, fáról). 

– Egyre biztosabban vegyenek részt a gyalogos közlekedésben. 

– Alkalmazzák a közlekedéssel kapcsolatos kulturált magatartási szokásokat. 

– Ismerjék az egészségmegőrzés fontosabb szabályait. 
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– Legyenek képesek az életkoruknak megfelelő önkiszolgáló tevékenységre. 

– Vegyenek aktívan részt a családi munkamegosztásban. 

– Ismerkedjemek meg a műanyag tulajdonságaival, felhasználásának lehetőségeivel. 

– Legyenek tapasztalataik, ismereteik a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás fontos-

ságáról. 

A tantárgy feladatai az 1–4. évfolyamokon 

A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasz-

talatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok és a belő-

lük készült tárgyak között. Az anyagfeldolgozás alaplépéseinek alkalmazása. Tájékozódás az 

anyagokhoz kötődő mesterségekről és szakmákról. 

Az emberi alkotással létrehozott terek, esztétikai követelményeinek, a szerkezetnek és a 

formának a kapcsolata. Az épített környezet anyagainak és szerkezeteinek megismerése. 

Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méretazonosság megállapítása. Önálló tervezés és 

kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban. Tervek, elképzelések rajzi megjelenítése egyéni 

elképzelés szerint. Egyszerű makett elemzése és készítése terv alapján. A munkaeszközök 

rendeltetésszerű, balesetmentes használata. Ismeretterjesztő forrásokból információgyűjtés az 

alkotómunkához, a foglalkozásokhoz és a tervezéshez. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés történetének ismerete. A városi, országúti, vasúti, 

vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeinek bemutatása. Kerékpározás forgalom-

tól elzárt területen, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsola-

tos illemszabályok ismerete. 

Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei. Egyszerű házimunkák 

elvégzése. Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység végzése. Balesetmentes sza-

badidőtöltés és játék. Környezetkímélő és a természetet szerető életmód kialakítása. Problé-

maérzékenység, problémafelismerés  , az emberi problémák és a technikai lehetőségek feltá-

rása. Tapasztalatok szerzése változatos munkaformákban (csoportmunka, projekt, témahét). 

A nat által meghatározott fejlesztési feladatokra a tantervben a megfelelő fejezet sorszá-

mával hivatkozunk. (Például: 3.1 Problémafelismerés) 

A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Életvitel és gyak. 

ismeretek 
1 1 1 1 

Összesen 1 1 1 1 

Az óraszámok megoszlása az egyes témakörök között 

Évfolyamok  1. 2. 3. 4. 

Témakörök 1. Anyagok és átalakításuk 19 19 18 18 

 2. Építés 3 3 4 2 

 3. Jeles napok, népszokások 4 4 4 4 

 4. Közlekedési ismeretek 6 6 6 8 

 5. Életvitel, háztartástan 5 5 5 5 

Összesen: 37 37 37 37 
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A tanulók értékelése 

A tantárgy komplex jellege miatt eltér az elméleti jelegű tárgyak értékelésétől. A tanulók ér-

tékelésénél szerepet kap az ösztönzés, de még figyelembe kell venni a tanulók személyiségé-

nek sajátosságait, aktuális állapotát is. A tanítói értékelés mellett kapjon szerepet a társértéke-

lés és az önértékelés is (főleg pozitív, ösztönző hatású). 

Elméleti ismeretek értékelése 

Formatív: 

 Szóbeli:  

 órai munka, 

 felelet, 

 gyűjtőmunka 

 csoportmunka 

 írásbeli: 

 rajzos feladatok,  

 témaközi dolgozatok 

Gyakorlat értékelése 

 szóban, 

 rajzosan. 

Az 1–2. évfolyam életkori sajátosságait figyelembe véve 

 Az értékelés folyamatosan terjedjen ki az egész tanítási órára. Ösztönző, fejlesztő jel-

legéből adódóan nyújtson segítséget a hibajavításhoz, lemaradás esetén a felzárkózás-

hoz. 

 Az értékelési szempontok egyértelműek legyenek, mindig jelenjenek meg a tanulók 

előtt (pl. 1. osztályban év elején rajzos formában). 

 A személyre szóló értékelésben tükröződjön 

 a tanterv által meghatározott ismeretek elsajátítása, 

 a képességek (kommunikációs-, megismerő-, cselekvőképességek), készségek fej-

lődése, 

 a személyiségjegyek alakulása (pl. együttműködési képesség). 

A tanulók értékelésénél felhasználható szempontok 

 a tanulók érdeklődése, aktivitása, figyelme a tanítási órán és a tanítási órán kívül; 

 páros vagy csoportmunka közben a közös munkában való részvétel; 

 a tanult ismeretek alkalmazása; 



ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK TECHNIKA 1-4. ÉVFOLYAM 

 6 

 az alkotás folyamatához (Nat. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) szükséges képességek (kommunikáci-

ós, problémafelismerő, problémamegoldó, megfigyelő-, elemző-, lényeglátó-, konstru-

áló-, ítélő-, döntőképességek), készségek (manuális, szervezőkészségek) szintje; 

 a munkadarab megfeleltetése a funkciónak, 

 a munkadarab esztétikuma; 

 a megadott szempontok alapján történő szóbeli értékelés színvonala; 

 elemi munkaszokások alkalmazása. 

A 3–4. évfolyam életkori sajátosságait figyelembe véve 

 személyre szóló legyen, személyiségfejlesztő hatást érjünk el vele; 

 motiváló legyen, biztosítson sikerélményt; 

 folyamatos legyen, az alkotási folyamat (tervezés, kivitelezés, tökéletesítés) egészét 

hassa át; 

 tárgyszerű legyen (pozitívumok kiemelése, rámutatás a hiányosságokra, útmutatás a 

fejlődéshez). 

A tanulók értékelésénél felhasználható szempontok 

 tanórai aktivitás, kreativitás; 

 csoportmunka során tanúsított együttműködési képesség, szervezőkészség; 

 önálló információgyűjtés ismeretterjesztő forrásokból; 

 tanult ismeretek önálló alkalmazása; 

 szakkifejezések alkalmazása; 

 műszaki rajzi feladatok szabványossága; 

 munkadarab vagy modell megfeleltetése a funkciónak (anyag, forma, szerkezet, eszté-

tikum); 

 önértékelés színvonala megadott vagy választott szempontok alapján; 

 társak munkájának értékelése megadott szempontok alapján, illetve önállóan; 

 elemi munkaszokások alkalmazása; 

 környezettudatos magatartás megnyilvánulási formái; 

 szabályismeret, a tanult szabályok gyakorlati alkalmazása közlekedés és életvitel so-

rán. 

Tárgyi feltételek 

 Anyagalakításhoz szükséges alapanyagok (képlékeny anyagok, fa és a természet kin-

csei, papír, fém, műanyag, fonal és textília). 

 A természetes és a feldolgozott anyagok megmunkálásához szükséges eszközök, szer-

számok. 

 A műszaki ábrázoláshoz és a nézeti ábrázoláshoz szükséges rajzeszközök. 

 Különböző ismeretterjesztő források. 

 Építődoboz, munkalapok. 

 Közlekedési eszközök modelljei (terepasztal). 
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 Kerékpár. 

 Háztartási eszközök. 

 Szemléltető- és oktatástechnikai eszközök. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

Az 1–4. évfolyam életkori sajátosságainak figyelembevétele 

 A tankönyvek mint tanulói segédeszközök járuljanak hozzá a kisiskolások komplex 

személyiségformálásához. 

 Alkalmasak legyenek az elméleti és a gyakorlati ismeretek egységben történő tanításá-

ra. 

 A tankönyvekben található feladatsorok, illusztrációk önálló ismeretszerzésre ösztö-

nözzenek, segítsék elő az elméleti ismeretek megértését, a tanultak rögzítését, gyakor-

lati alkalmazását. 

 Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, összefoglaló kérdések, illetve a megadott ér-

tékelési szempontok önellenőrzésre, önértékelésre sarkallják a tanulókat. 

 A megismerő-, a cselekvő- és a kommunikációs képességek együttes fejlesztésével 

alapozzák meg a gyermekek „technikai műveltségét”. 

 Gyakorlati tevékenység közben tudatosan fejlesszék a tanulók kézügyességét, nagy 

gondot fordítva a finommozgások automatizálására. 

 A gyermekek természetes kíváncsiságára alapozva ismertessék meg őket a 

természetközeli életmódhoz szükséges ismeretekkel, tevékenységekkel, illetve egy-

egy kézműves mesterség alapfogásaival. 

 A feladatok készítsék fel a kisiskolásokat a biztonságos közlekedésre, a kulturált köz-

lekedési magatartásformák elsajátítására, a veszélyhelyzetek felismerésére, egészsé-

gük tudatos megóvására és az önellátásra. 

 A tankönyvcsalád felépítése vegye figyelembe a többi tankönyvvel létrehozható kap-

csolódási lehetőségeket (környezetismeret, matematika, rajz és vizuális kultúra, ma-

gyar irodalom, ének-zene, informatika). 

Tantárgyi tantervek 
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1. évfolyam 

Témakörök 

Témakör 
Javasolt 

óraszám 

Tantárgyak közötti 

koncentráció 

1. Anyagok és alakításuk 

Természetes anyagok: 

 A képlékeny anyagok 

 

 

 

 A fa és a természet kincsei 

 

 

 

 

 

Feldolgozott (átalakított) anyagok: 

 A papír 

 

 

 A fonal és a textília 

 

 

 

 

 

 

 

Mesterséges anyag 

-A műanyag 

19 óra 

 

2 óra 

 

 

 

4 óra 

 

 

 

 

 

6 óra 

 

 

 

5 óra 

 

 

 

 

 

 

 

2 óra 

 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

 

Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

2. Építés 3 óra Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

3. Jeles napok, népszokások 6 óra Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

4. Közlekedési ismeretek 4 óra Környezetismeret 

Testnevelés és sport 

Magyar irodalom 

Informatika 
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Témakör 
Javasolt 

óraszám 

Tantárgyak közötti 

koncentráció 

5. Életvitel, háztartástan 5 óra Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

Összesen: 37 óra 

 

Tartalmak 

 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

1. Anyagok és átalakításuk 

Természetes anyagok 

 Képlékeny anyagok  

A képlékeny anyag 

feldolgozása 

Az agyag 

Az agyag tulajdon-

ságai 

Hol nyerik az agya-

got? 

Hol használják az 

agyagot? 

Ismerkedés az agyag 

tulajdonságaival, 

használhatóságával, 

történetével. 

A képlékeny anyag 

formálása. 

Az agyag gyúrása, 

lapítása, gömbölyí-

tése, formázása. 

3.1, 3.3, 3.4, 4. 

Problémafelismerés 

Képesség, képlékeny 

anyagból egyszerű 

formák alakítására. 

Az anyagok alakítá-

sa, mint örömforrás. 

A munka végzésé-

hez szükséges elemi 

képesség kialakítása. 

természetes anya-

gok 

képlékenység, ke-

ménység, nyújtható, 

felületi simaság, 

gömbölyű, 

hengeres, 

lapított, 

nyomott, 

tömbszerűség 

 A fa és a természet 

kincsei 

Ismerkedés a fával 

Mi a fa? 

A fa vizsgálata 

A fa alakítása 

 

A fa érzékszervi 

vizsgálata (tapintás, 

felületi vizsgálat). 

A fa alakítása: 

becslés, mérés, 

darabolás, 

tördelés, 

csiszolás, 

ragasztás, 

összeállítás. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. 

A fa tulajdonságai és 

megmunkálhatósága 

közötti összefüggés. 

Becslés és mérés 

által a tanulók érzé-

kelésének fejlődése. 

fa 

érdesség, simaság, 

méret, 

tördelt fa, hajlé-

konyság,  

keménység, 

csiszolt fa 
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 Feldolgozott (átalakított anyagok) 

 A papír  

Ismerkedés a papír-

ral 

Anyagvizsgálat 

A papír alakítása. 

A papírkészlet cso-

portosítása. 

A papír vizsgálata 

pl. tépése, sodrása, 

nyírása, papírhajto-

gatás. 

3.1, 3.3, 3.4, 4. 

A papír tapasztalati 

megismerése.  

Legyen képes a fel-

dolgozott anyagok 

közül a papír vizsgá-

latára és átalakításá-

ra. 

Az anyagnak megfe-

lelő egyszerű meg-

oldás elkészítése 

mintakövetéssel. 

 

 

átalakított anyagok 

szín, forma, vastag-

ság,  

sodrott papír, 

tépett papír, 

gömbölyített papír, 

a papírhajtogatás 

rajzi jelei,  

átló, felező, szöglet-

hajtogatás 

 Fonal és textília 

A fonal anyaga 

Anyagvizsgálat  

A fonal feldolgozása 

 

 

 

 

Mesterséges anya-

gok 

A műanyag, tulaj-

donságai, Felhaszná-

lásának lehetőségei. 

Fonalkészítés sod-

rással. 

Szakítási próba. 

Csokorkötés, fonás, 

csomózás, bojtolás. 

3.1, 3.3, 3.4. 4. 

 

 

 

Műanyag vizsgálata. 

Ragasztás 

A fonal megfigyelé-

se külső és belső tu-

lajdonságai alapján. 

Összefüggések fel-

ismerése a tárgyak 

funkciója, anyaga 

között. 

 

 

 

Összefüggések fel-

ismerése a tárgyak 

funkciója, anyaga 

között. 

fonal, fonás 

vonalszerű, lapszerű, 

merev, rugalmas, 

szakítószilárdság, 

sodrat, csomózás, 

csokorkötés, 

bojtolás 

 

 

 

Műanyag 

szelektív hulladék-

gyűjtés, újrahaszno-

sítás 

 

 

2. Építés 

 Építőelemek 

Építés térben 

Körvonalrajz 

Alaprajz 

Építés, alkotás egyé-

ni elképzelés szerint. 

Ismerkedés az építő-

elemekkel. 

Az elemek csoporto-

sítása. 

Építés minta, fény-

kép, látszati rajz 

alapján. 

Körvonalrajz, alak-

rajz készítése. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. 

Építőelemek csopor-

tosítása választott 

szempontok szerint. 

Képesek legyenek 

egyéni elképzelés 

alapján egyszerű 

modellek megépíté-

se. 

Összefüggés meglá-

tása a modell és a 

valóság között. 

 

Épületek, építés, 

építmény, építőele-

mek, építőelemek 

csoportosítása, épí-

tés síkban, építés 

térben, alakrajz, 

körvonalrajz 
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3. Jeles napok, népszokások 

 

 

 Őszi ünnepkör 

 

 

 

 

Téli ünnepkör 

 

Tavaszi ünnepkör 

 

Természetes anya-

gok felhasználásá-

val, munkadarab ké-

szítése. 

Ajándék,dísz készí-

tése. Mikulás 

Farsang 

 

Ismerkedés hagyo-

mányos tojásfestő 

eljárásokkal. 

Tojásfestés termé-

szetes anyaggal. 

3.3, 3.4, 4. 

Érzelmi viszonyulá-

sok. 

A tapasztalat mint 

egyéni élmény meg-

fogalmazása. 

 

 

Legyenek képesek 

mintakövetéssel 

egyszerű játékok és 

használati tárgyak 

elkészítésére. 

jeles napok, nép-

szokások őszi ün-

nepkör 

őszi betakarítás. 

 

 

téli ünnepkör 

ajándékozás, szere-

tet 

tavaszi ünnepkör 

tojásfestés 

kézművesség 

A természet kincsei-

nek felhasználása. 

 

4. Közlekedési ismeretek 

 A közlekedés célja 

A közlekedés fejlő-

dése 

Gyalogos közleke-

dés 

Tömegközlekedés 

Tapasztalatok rend-

szerezése a közleke-

dés céljáról, fejlődé-

séről. 

Gyalogos közleke-

dési gyakorlatok. 

A tömegközlekedés 

gyakorlása. 

1., 2., 3.1, 3.4, 4. 

Legyen képes szabá-

lyosan, biztonságo-

san közlekedni. 

Az utazással kapcso-

latos magatartásfor-

mák megismerése, 

és tudatos figyelése. 

Információs ismere-

tek fejlesztése. 

közlekedés, gyalo-

gos közlekedés sza-

bályai: 

gyalogos közleke-

dés, gyalogátkelő-

hely, járda, járda-

szegély, úttest, jelző-

lámpa, zebra, parko-

ló járművek; 

járművekkel való 

közlekedés szabá-

lyai: tömegközle-

kedési eszközökön 

utazási szabályok, 

megálló- helyek 
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5. Életvitel, háztartástan 

 Élet a családban 

Családi ünnep 

Szabadidő 

Munkamegosztás a 

családban 

Helyes táplálkozás 

Egészséges öltözkö-

dés 

Családi szerepek 

szimulálása. 

Családi ünnepek, 

ünnepi szokásokkal,  

kapcsolatos gyűjté-

sek. 

Szabadidős progra-

mok összeállítása. 

Rajzos napirend ké-

szítése. 

Házimunkák csopor-

tosítása. 

Egészséges és kultu-

rált étkezés megbe-

szélése. 

Az egészséges öl-

tözködéssel ismer-

kedés. 

1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 4. 

A család mint kö-

zösség a társadalom 

alapvető egységének 

ismerete. 

Tervszerűség az 

időbeosztásban. 

Rendszeretet. 

A munkaterület tisz-

tán tartása. 

Kulturált étkezési 

szokások megisme-

rése és alkalmazása. 

Napi ötszöri, rend-

szeres táplálkozás 

kialakítása. 

a család, 

családi ünnep 

szabadidős progra-

mok, házimunkák, 

munkamegosztás, 

egészséges és kultu-

rált étkezés, 

egészséges öltözkö-

dés 

 

A továbbhaladás feltételeit nem határozzuk meg, mivel az első és a második évfolyamot 

egy fejlesztési szakasznak tekintjük. 

A tanulók teljesítményének értékelése 

1. Gyurmázás, agyagozás 

 

Kiválóan megfelelt:anyagmegmunkálása folyamatos és precíz, a kidolgozottság, a forma, az 

alak és az arányok jók 

Jól megfelelt: jó a kidolgozottság, forma, alak, arányok, ötletesség 

Megfelelt: kis pontatlanság, nem gondos a megmunkálás, aránytalan  

Felzárkóztatásra szorul: munkája hanyag, igénytelen, pontatlan 

 

2. Famunka 

Kiválóan megfelelt:anyag és szerszámhasználata pontos, precíz, munkadarabjai pontosak, 

esztétikusak 

Jól megfelelt: helyes anyag- ás szerszámhasználat; jó és igényes csiszolás, tördelés 

Megfelelt: kis hibák: törési, csiszolási, esztétikai 

Felzárkóztatásra szorul: felületes, igénytelen kidolgozás 
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3. Papírmunka 

Kiválóan megfelelt: anyag és szerszámhasználata pontos, precíz, munkadarabjai pontosak, 

esztétikusak 

Jól megfelelt: pontos hajtás, nyírás, ötletesség, tisztaság 

Megfelelt: kisebb pontatlanság a hajtogatásban, vagy a nyírásban 

Felzárkóztatásra szorul: egyenetlen, szakadt, igénytelen munkadarab 

 

4. Fonalmunka 

Kiválóan megfelelt: folyamatos, pontos a munkavégzése, munkadarabjai jók és esztétikusak 

Jól megfelelt: a munkafolyamat pontos végzése 

Megfelelt: kis segítséggel, apró hibával dolgozik 

Felzárkóztatásra szorul: folyamatos segítséget igényel, munkája nem esztétikus 

 

5. Műanyag 

Kiválóan megfelelt: folyamatos, pontos a munkavégzése, munkadarabjai jók és esztétikusak 

Jól megfelelt: a munkafolyamat pontos végzése 

Megfelelt: kis segítséggel, apró hibával dolgozik 

Felzárkóztatásra szorul: folyamatos segítséget igényel, munkája nem esztétikus 

 

6. Építés 

Kiválóan megfelelt: az elméletet pontosan felismeri, megnevezi, az összeillesztés és a lefedés 

pontos 

Jól megfelelt: az elemek felismerése megnevezése pontos összillesztés, lefedés 

Megfelelt: kis segítség a munkában, nem pontos lefedés 

Felzárkózásra szorul: csak segítséggel épít;elemeket keveri 

 

7. Közlekedés 

Kiválóan megfelelt: alapszabályok ismerete, betartása 

Jól megfelelt: alapszabályok ismerete 

Megfelelt: kisebb hiányosság a szabályismeretben 

Felzárkóztatásra szorul: nem ismeri a szabályokat 

 

8. Jeles napok, népszokások 
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Kiválóan megfelelt: munkavégzése folyamatos és pontos, munkadarabjai esztétikusak, ötlete-

sek 

Jól megfelelt: ötletes, esztétikus, pontos munka 

Megfelelt: önálló munka, kis pontatlanság, esztétikai hiányosság 

Felzárkóztatásra szorul: sok segítség, pontatlanság, igénytelen munkadarab 

 

9. Életvitel, háztartástan 

Kiválóan megfelelt: önálló, pontos ismeretek és ezek folyamatos alkalmazása a gyakorlatban 

Jól megfelelt: önállóság, pontos ismeretek és ezek alkalmazása a gyakorlatban 

Megfelelt: ismeretek pontatlansága, nehézség a gyakorlati alkalmazásban 

Felzárkózásra szorul: hiányos ismeretek, gyakorlati alkalmazás csak segítséggel 

2. évfolyam 

Témakörök 

Témakör 
Javasolt 

óraszám 

Tantárgyak közötti 

koncentráció 

1. Anyagok és alakításuk 

Természetes anyagok: 

 A képlékeny anyagok 

 

 

 

 A fa és a természet kincsei 

 

 

 

 

Feldolgozott (átalakított) anyagok: 

 A papír 

 

 

 

 

 A fonal és a textília 

 Mesterséges anyagok:  

műanyag 

 

 

19 óra 

 

2 óra 

 

 

 

4 óra 

 

 

 

 

6 óra 

 

 

 

 

5 óra 

 

 

2 óra 

 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

2. Építés 3 óra Környezetismeret 

Matematika 
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Témakör 
Javasolt 

óraszám 

Tantárgyak közötti 

koncentráció 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

3. Jeles napok, népszokások 4 óra Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

4. Közlekedési ismeretek 6 óra Környezetismeret 

Testnevelés és sport 

Magyar irodalom 

Informatika 

5. Életvitel, háztartástan 5 óra Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

Összesen: 37 óra 

Tartalmak 

 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

1. Anyagok és átalakításuk 

Természetes anyagok 

 Képlékeny anyagok 

(Agyag, gyurma) 

 

Az agyag feldolgo-

zása, a fazekasság 

Az agyag tulajdon-

ságai  

Az agyag alakítása 

Az agyag megmun-

kálása 

Ismerkedés a faze-

kassággal. 

Anyagvizsgálat: 

képlékenység, ru-

galmatlanság. 

Megmunkálás: gyú-

rás, lapítás, gömbö-

lyítés, hengerítés, 

kúposítás, mélyítés. 

Mintázással tárgyal-

kotás. 

(1.) (3.1) (3.2) (3.3) 

(3.4) (4.) 

Szóbeli kifejezőké-

pesség 

Látási és tapintásos 

észlelés  

Megfigyelőképesség 

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képesség 

Elemzőképesség 

Alkotóképesség 

Döntési képesség 

Nagy- és 

finommozgások fej-

lesztése  

Kézügyesség fejlesz-

tése 

Természetes anya-

gok 

Tömbszerűség 

Képlékenység 

Rugalmatlanság 

Gömb 

Henger 

Kúp 

Mélyített 

Nyersanyag 

Termék: használati 

tárgy, dísztárgy 
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 A fa és a természet 

kincsei 

A természetes és a 

mesterséges környe-

zet összehasonlítása 

Ismerkedés a fával, a 

fához kötődő mes-

terségekkel 

A fa vizsgálata 

A fa alakítása 

A fa megmunkálása 

Őszi tanulmányi sé-

ta: a természetes és a 

mesterséges környe-

zet megfigyelése. 

Különböző fafajták 

vizsgálata érzék-

szervi tapasztalással: 

szín, tapintás, nedv-

szívó képesség. 

A fa alakítása: becs-

lés, mérés, darabo-

lás, hegyezés, csi-

szolás, ragasztás. 

A kés balesetmentes 

használata. 

Népi játékszerek ké-

szítése. 

(1.) (3.1) (3.2) (3.3) 

(3.4) (4) 

Szóbeli kifejezőké-

pesség  

Látási és tapintásos 

észlelés 

Megfigyelő képes-

ség 

Lényegkiemelő ké-

pesség Problémafel-

ismerő és problé-

mamegoldó képes-

ség 

Alkotó képesség 

Szem+kéz koordiná-

lása Finommozgás 

fejlesztése 

Manuális készség 

fejlesztése 

Helyes késhasználat 

Érdesség 

Simaság 

Nedvszívás 

Tompaság 

Hegyesség 

Becslés 

Mérés 

 Témakörök, konkrét 

tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kompe-

tenciák 

A tartalom fogalom-

rendszere 

 Feldolgozott (átalakított anyagok) 
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 A papír 

A papírgyártás 

A papír vizsgálata 

A papír alakítása: 

hajtogatás, nyírás 

A mérés szerepe a 

technikában 

A mérés menete 

A papír megmunká-

lása 

Ismerkedés a papír-

készítés menetével. 

Anyagvizsgálat: 

nagyság, szín, for-

ma, vastagság, haj-

togathatóság, téphe-

tőség, nyírhatóság, 

nedvszívó képesség. 

Papírgyűjtemény ké-

szítése. 

Papírhajtogatás: át-

ló-, oldalfelező- haj-

togatás. 

Nyírás, részarányos 

nyírás. 

Alaklemez, fél alak-

lemez használata. 

Mérés centiméter-

pontossággal. 

A mérés eszközei-

nek helyes használa-

ta. 

Részek összeszere-

lése: pont- és foltra-

gasztás. 

 (1.) (2.) (3.1) (3.2) 

(3.3) (3.4) (4.) 

Kommunikációs ké-

pesség (szóbeli, raj-

zos)  

Tapintásos és látási 

észlelés 

Tér- és időészlelés 

Látási-hallási- moz-

gásos emlékezet  

Fejlesztése 

Megfigyelőképesség  

Koncentrálóképes-

ség 

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képesség 

Elemzőképesség 

Alkotóképesség 

Döntési képesség 

Finommotorika fej-

lesztése 

Szem+kéz koordiná-

ciója  

Kézügyesség fejlesz-

tése 

Helyes ollóhasználat 

Feldolgozott 

anyagok 

Nyersanyag 

Alapanyag 

Termék: félkész, 

kész 

Félkemény papír 

Lágypapír 

Alaklemez, fél alak-

lemez  

A papírhajtogatás 

rajzi jelei: szegély-, 

tölcsér-, lépcsőhaj-

togatás 

Redőzés 

Nedvszívás 

Tépett papír 

Nyírott papír 

Részarányos nyírás 

Ragasztás: pont, folt 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

 A fonal és a textília 

A fonalak és a textí-

liák összehasonlítása 

A fonás technikatör-

téneti fejlődése 

Anyagvizsgálat 

A fonal alakítása 

A gyapjú és a nemez 

tulajdonságainak 

összehasonlítása 

 

 

 

 

A gyapjú feldolgo-

zása  

 

 

 

A ruházkodás törté-

neti fejlődése 

 

 

Kézi varrás 

 

 

 

 

 

 

Mesterséges anyag 

Műanyag anyag-

vizsgálat, alakítás 

 

 

 

Csoportosítás érzék-

szervi tapasztalás és 

felhasználás alapján. 

A fonalkészítés me-

nete. 

A fonal anyagvizs-

gálata:  

téphetőség, szakító-

szilárdság,  

darabolhatóság, 

sodorhatóság. 

A fonal alakítása: 

hurkolás, csomózás, 

sodrás, fonás, nyírás. 

 

A gyapjú megmun-

kálása: fonás. 

Népi játékszerek ké-

szítése.  

A régi falusi ruházat 

megfigyelése. 

 

A kézi varrás mene-

te: tűbe fűzés, cso-

mózás, egyszerű öl-

tés (előöltés) alkal-

mazása. 

(1.) (2.) (3.1) (3.2) 

(3.3) (3.!) (4.) 

 

 

Műanyag vizsgálata. 

Ragasztás. 

Szóbeli kifejezőké-

pesség, szövegértés 

Látási és tapintásos 

észlelés  

Tér-és időészlelés 

Megfigyelőképesség 

Koncentrálóképes-

ség 

Elemzőképesség 

Szabálykövető ké-

pesség (szk) 

Alkotóképesség 

Nagy- és finommoz-

gás fejlesztése 

Szem + kéz koordi-

nálása 

Manuális készség 

fejlesztése 

Helyes tűhasználat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefüggések fel-

ismerése a tárgyak 

funkciója, anyaga 

között. 

Nyersanyag 

Alapanyag  

Természetes, mes-

terséges anyagok 

A fonás eszközei: 

guzsaly, orsó, rokka 

Téphetőség 

Szakítószilárdság 

Darabolhatóság 

Csomózás 

Sodrás 

Hurkolás 

Fonás 

Kézi varrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műanyag: 

Szelektív gyűjtés. 

Újrahasznosítás. 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

2. Építés 

 Becslés, mérés sze-

repe a technikában 

Körvonalrajz 

Kicsinyítés, nagyítás 

Építés térben 

A természetes és a 

mesterséges környe-

zet összehasonlítása 

Az építészet történe-

ti fejlődése  

Alaprajz  

Modellezés 

A térbeli modellezés 

menete 

Építőelemek csopor-

tosítása elemcsalá-

dokba. 

Különböző típusú 

lakóházak összeha-

sonlítása. 

Építés térben látszati 

rajz alapján. 

Körvonalrajz készí-

tése a megépített 

modellről. 

A kicsinyítés, nagyí-

tás fogalmának ki-

alakítása. 

Építés térben kicsi-

nyített rajzok alap-

ján. 

Az alaprajz fogal-

mának kialakítása. 

Alaprajz készítése a 

megépített modell-

ről. 

Lakóépület modelle-

zése egyéni elképze-

lés alapján. 

A részek közötti 

kapcsolatok, illetve 

a rész-egész kapcso-

latának megfigyelé-

se. 

A terv és a megépí-

tett modell összeha-

sonlítása. (3.1) (3.2) 

(3.3) (3.4) (4.) 

Kommunikációs ké-

pesség (szóbeli, raj-

zos)  

Látási és tapintásos 

észlelés  

Tér- és időészlelés  

Térlátás fejlesztése 

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képesség  

Elemzőképesség 

Konstruálóképesség 

Döntési képesség (d) 

Kritikai képesség 

Szervezőkészség 

Együttműködési ké-

pesség 

Életvezetési képes-

ség 

 

Nagy- és finommoz-

gás fejlesztése Moz-

gáskoordináció  

Manuális készség 

fejlesztése 

Informatikai ismere-

tek fejlesztése 

Építés térben 

Becslés-mérés 

Látszati rajz 

Vázlatrajz 

Körvonalrajz 

Alaprajz 

Kicsinyítés 

Nagyítás 

Fedés 

Illeszkedés 

Támasztás 

Határolás 

Áthidalás 

Összekötés 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

3. Jeles napok, népszokások 

 Őszi határjárás: 

népi játékszerek ké-

szítése  

A csuhé vizsgálata 

A csuhé megmunká-

lása 

Téli ünnepeink: ka-

rácsony, farsang 

Népszokások meg-

ismerése, hagyo-

mányápolás 

Karácsonyfadíszek 

készítése 

Farsangi maszkok 

készítése 

Tavaszi ünnepeink: 

húsvét 

Népszokások meg-

ismerése, hagyo-

mányápolása 

Hagyományos tojás-

festés: berzselés 

Az ember és a ter-

mészet kapcsolatá-

nak megfigyelése. 

Anyagvizsgálat: 

szín, erezet, nedv-

szívás, hasogatás. 

Megmunkálás: ha-

sogatás, sodrás, 

kunkorítás, fonás, 

csomózás. 

Csuhébábok, farsan-

gi maszkok készíté-

se egyéni elképzelés 

alapján. 

Karácsonyfadíszek 

készítése minta alap-

ján. 

Ismerkedés a tojás-

festés hagyományos 

módjaival. 

A berzselés menete. 

(2.) (3.1) (3.2) (3.3) 

(3.4) (4.) 

Kommunikációs ké-

pesség  

Narratív képesség  

Észlelési csatornák 

együttes fejlesztése  

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képesség  

Analizáló-

szintetizáló képesség 

Alkotóképesség 

Szervezőkészség 

Együttműködési ké-

pesség  

Életvezetési képes-

ség 

 

Finommotorika ko-

ordinációja 

Manuális készség 

fejlesztése 

Helyes eszközhasz-

nálat (kés, olló) 

Jeles napok, 

népszokások 

Természetes anya-

gok 

Csuhé, csutka 

Párhuzamos erezet 

Hasogatás 

Sodrás 

Fonás 

Csomózás 

Berzselés 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

4. Közlekedési ismeretek 

 A gyalogos, kerék-

páros közlekedés  

A gyalogos közleke-

dés résztvevői, szín-

terei 

A gyalogos és ke-

rékpáros közlekedés 

alapszabályai 

Tömegközlekedés 

A tömegközlekedési 

eszközök biztonsá-

gos és kulturált 

használata 

A közlekedési ve-

szélyhelyzetek fel-

ismerése, elkerülése 

Közlekedési gyakor-

lat valós környezet-

ben 

A gyalogos, kerék-

páros közlekedést 

irányító jelzőlámpák 

és jelzőtáblák 

megismerése.  

A jelzőtáblák cso-

portosítása alak és 

szín szerint. 

Átkelés az úttesten 

irányított és irányítás 

nélküli forgalom 

esetén.  

Irányok helyes meg-

ítélése. Távolság-

becslés.  

A járműveken törté-

nő közlekedés alap-

szabályai, tenniva-

lók. 

A tömegközlekedési 

eszközökön alkal-

mazott illemsza-

bályok megismerése, 

alkalmazása valós 

helyzetekben. 

Közlekedési ve-

szélyhelyzetek 

elemzése, elkerülé-

sük lehetőségei. 

Kommunikációs ké-

pesség  

Észlelési csatornák 

együttes fejlesztése 

Térlátás fejlesztése 

Megfigyelőképesség 

Koncentrálóképes-

ség  

Problémafelismerő 

képesség 

 Szabálykövető ké-

pesség  Döntési ké-

pesség  

Kritikai képesség 

Szervezőkészség 

Együttműködési ké-

pesség  

Életvezetési képes-

ség  

Mozgáskoordináció 

Egyensúlyérzék fej-

lesztése 

Közlekedési is-

meretek 

Jelzőtáblák 

Kerékpárút 

Jelzőlámpák  

Úttest, járda, járda-

sziget, zebra, 

aluljáró, felüljáró 

Tömegközlekedési 

eszközök 

Illemszabályok 

Veszélyhelyzet 
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 Természetes, mes-

terséges környeze-

tünk 

A szabadidő eltölté-

se 

Családi munkameg-

osztás 

Házimunkák a csa-

ládban 

A házimunkák ve-

szélyforrásai 

Családi ünnepek 

Ajándékozás 

Egészséges táplálko-

zás 

Asztalterítés 

Szabadidő a termé-

szetben. 

Szabadidős prog-

ramterv készítése. 

A házimunkák cso-

portosítása. 

A takarékosság je-

lentősége a minden-

napi életben. 

A gyerekek által el-

végezhető házimun-

kák. 

Családi ünnepek, 

ajándékozási szoká-

sok. 

Ajándékcsomagolás. 

Az egészséges táp-

lálkozás fontossága.  

A helyes és helyte-

len étkezési szoká-

sok megkülönbözte-

tése. 

Gyümölcssaláta ké-

szítése, asztalterítés. 

(1.) (2.) (3.1) (3.2) 

(3.3) (3.4) (4.) 

Kommunikációs ké-

pesség  

Észlelési csatornák 

együttes fejlesztése 

Megfigyelőképesség  

Koncentrálóképes-

ség 

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képesség  

Döntési képesség  

Kritikai képesség  

Szervezőkészség 

Együttműködési ké-

pesség  

Életvezetési képes-

ség 

Nagy- és finommoz-

gás koordináció 

Manuális készség 

fejlesztése 

Életvitel, háztartás-

tan 

Szabadidő 

Házimunka 

Munkamegosztás 

Takarékosság 

Családi ünnepek 

Ajándékozás 

 

 

Az első fejlesztési szakasz értékelésének alapja: 

 

 Tapasztalatszerzés az ember természetátalakító munkájáról közvetlen környezetében. 

 Egyéni indíttatású problémaérzékenység kialakítása. 

 Problémamegoldás, tervkészítés irányítással. 

 A természetes és a feldolgozott anyagok tulajdonságának vizsgálata a tanult anyag-

vizsgálati módszerek alkalmazásával (érzékszervi tapasztalás, alakíthatóság). 

 A vizsgált anyagok megmunkálásához szükséges eszközök és szerszámok szabályos, 

balesetmentes használata. 

 Megadott műveleti sorrend alapján utánzással egyszerű modellek készítése, építése 

térben (szükség esetén segítségkérés).  

 A rajzeszközök helyes használata, körvonalrajz készítése az építőelemekről, körvonal-

rajz és vázlatrajz készítése egyszerű modellekről. 

 A munkavégzés értékelése szóban megadott értékelési szempontok alapján. 

 Elemi higiéniai szokások gyakorlati alkalmazása. 

 Zárt csoportban történő gyalogos és tömegközlekedés során az elemi szabályok és a 

kulturált viselkedési szokások betartása.  
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– Az anyagok és átalakításuk témakörben a kész munkadarabot kell értékelni a pontosság, 

kidolgozottság, a helyes anyag és szerszámhasználat szempontjából. 

– Építésnél: az elrendezés, esztétikum, egyensúly összhangja. Hasonlít a makett mintára. 

– Mérésnél: kicsinyítés, nagyítás, körvonalrajz pontossága. Fogalmak ismerete. 

– A közlekedésnél a szabályok, táblák (feladatlap, rejtvény) mellett a közlekedési magatar-

tásukat is számon kérjük. 

– Háztartástan, életvitel feladatlapon rajzos igaz – hamis állítások formájában. Étkezés, ön-

kiszolgálás, felelősi munka értékelése, szituációs játékokban is. 

 

A tanítói értékelés mellett kapjon szerepet a társértékelés és az önértékelés is (főleg pozitív, 

ösztönző hatású). 
 

3. évfolyam 

Témakörök 

Témakör 
Javasolt 

óraszám 

Tantárgyak közötti 

koncentráció 

1. Anyagok és alakításuk 

Természetes anyagok: 

 A képlékeny anyagok 

 

 A fa és a természet kincsei 

 

 

Feldolgozott (átalakított) anyagok: 

 A papír 

 

 

 

 A fonal és a textília 

 

 

 

Mesterséges anyagok: 

- A műanyag 

18 óra 

 

2 óra 

 

4 óra 

 

 

 

6 óra 

 

 

 

6 óra 

 

 

 

 

2 óra 

 

 

Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

 

Társadalomismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Anyanyelv és irodalom 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

2. Építés 6 óra Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Anyanyelv és irodalom 

Informatika 

3. Jeles napok, népszokások 4 óra Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Anyanyelv és irodalom 

Ének-zene 
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Témakör 
Javasolt 

óraszám 

Tantárgyak közötti 

koncentráció 

4. Közlekedési ismeretek 4 óra Környezetismeret 

Testnevelés és sport 

Anyanyelv és irodalom 

Informatika 

5. Életvitel, háztartástan 5 óra Környezetismeret 

Természetismeret 

Társadalomismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Anyanyelv és irodalom 

Összesen: 37 óra 
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Tartalmak 

 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

1. Anyagok és átalakításuk 

Feldolgozott (átalakított) anyagok 

 A képlékeny anyag 

Az anyag alakítása 

 

A papír nedvszívó-

képességének vizs-

gálata. 

Csónak, pohár 

készítése, modellké-

szítés. 

3.1, 3.3, 3.4, 4. 

Tárgykészítés saját 

ötletek tervszerű 

megvalósításával, 

egyre nagyobb önál-

lósággal. 

A tapasztalatra épü-

lő forma-, anyag, 

szerkezet – és eljárá-

si ismeret. 

Papír nedvszívó-

képessége. 

 Természetes anyagok 

 A fa és a természet 

kincsei 

 

 

 

A fa megmunkálása 

A fa útja otthonun-

kig,  

a fafeldolgozása 

Természetes anya-

gok vizsgálata. 

Népi motívumos vi-

rágkaró készítése. 

Fafajták vizsgálata 

Famegmunkálás (da-

rabolás, hegyezés, 

faragás, reszelés, 

csiszolás). 

Rovásfaragás készí-

tése. 

Fához kötődő mes-

terségek megismeré-

se:  

Pl. fafaragó, faesz-

tergályos  

(ács, asztalos). 

1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 4. 

Az anyagok megfi-

gyelése külső és 

szerkezeti (szálas, 

hajlítható, merev, 

lágy, nyújtható) tu-

lajdonságaik alapján. 

Összefüggések fel-

ismerése a tárgyak 

funkciója, anyaga, 

alakja és méretei kö-

zött. 

A népművészet ha-

gyományaihoz kap-

csolódó tárgyalakí-

tás, mintakövetéssel. 

 

Fa 

Szálas,  

Hajlítható, 

Nyújtható, 

Rugalmas, 

Kemény, 

Átalakító művele-

tek, előkészítő mű-

veletek, 

népművészet, 

a fához kötődő mes-

terségek: 

fafaragó, faesztergá-

lyos, 

asztalos, 

ács 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

 Feldolgozott (átalakított) anyagok 

 A papír 

Papírfajták 

Anyagvizsgálat 

 

 

 

A papír megmunká-

lása 

 

Műszaki ábrázolás  

A papírfajták tulaj-

donságainak vizsgá-

lata. 

Papírok csoportosí-

tása. 

Papírhajtogatás. 

Papírkarton meg-

munkálása. 

 

Ismerkedés a mű-

szaki rajz jeleivel. 

Rajzolvasás, a rajz 

és a tárgy megfelel-

tetése. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4. 

A formálhatóság és 

tervezhetőség meg-

figyelése. 

Az anyagminőség 

iránti érzék kialakí-

tása. 

Jó testtartás. Jártas-

ság az eszköz nélkü-

li anyagalakításban. 

A konstruáláshoz, 

kivitelezéshez szük-

séges terv megérté-

se, rajzolvasás min-

takövetés képessége. 

papír,  

papírfajták: 

lágy papírok,  

kartonok, 

lemezek 

anyagtulajdonságok: 

téphetőség, hajlé-

konyság, vastagság, 

rugalmasság, 

felületi tulajdonság, 

szakíthatóság, karco-

lás, metszés, vágás; 

műszaki ábrázolás, 

méretmegadás ele-

mei: 

méretvonal, 

méretsegédvonal, 

méretszám, 

méretnyíl; 

vonalfajták: 

a tárgy körvonala, 

szerkeszthető vona-

lak, nem látható 

élek, hajlítási élek, 

szimmetriatengely 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

 Fonal és textília 

A textilipar fejlődé-

se 

Mi a fonal? 

 

 

 

 

 

 

A fonal és textil-

munkák feldolgozá-

sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesterséges anyag 

Műanyag anyag-

vizsgálat, alakítása 

Autó készítése PET 

palackból 

 

 

 

A textilipar fejlődé-

sének tanulmányo-

zása. 

A fonal és textília 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

 

 

 

A fonalkészítés me-

nete.  

A szövés, a szövés 

menete. 

A népművészetben 

alkalmazott díszíté-

sek megismerése. 

Kézi varrás alkal-

mazása, bojt készíté-

se. 

1., 2., 3.1, 3.3, 3.4, 

4. 

 

 

Műanyag vizsgálata. 

Átfúrás, darabolás, 

ragasztás 

A szerkezet, a tulaj-

donság és a funkció 

összefüggésének fel-

ismerése. 

Az elemi alkotó, kri-

tikai (önértékelő), 

megfigyelő-, ítélő- 

és kommunikációs 

képességek működ-

tetése. 

Gyakorlottság a 

rendszeresen hasz-

nált eszközökkel 

végzett műveletek-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefüggések fel-

ismerése a tárgyak 

funkciója, anyaga 

között. 

a fonás, 

a fonal, alapanyagai, 

gyapjú, 

len,  

kender, 

gyapot, 

selyemhernyó gumó-

ja, 

guzsaly, 

orsó, 

sodrás, 

nyújtás, 

a szövés, 

szövőszék, 

kézi varrás díszítőöl-

tések 

 

 

 

 

 

 

Műanyag: 

Szelektív gyűjtés. 

Újrahasznosítás. 

Közlekedés és a 

környezetszennyezés 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

2. Építés    

 Az építészet történe-

ti fejlődése 

 

Tervezés, építés 

 

A lakás szerkezete 

 

Műszaki ábrázolás 

 

 

 

 

 

Mérés 

 

 

 

Népi építészet 

 

Ismerkedés az építé-

szettel. 

 

Különböző típusú 

épületek megfigye-

lése, összehasonlítá-

sa. 

 

Méretek leolvasása 

rajzokról. 

A rajz és a tárgy 

megfeleltetése. 

Ismerkedés a mé-

retmegadás elemei-

vel. 

A mérési eredmé-

nyek feljegyzése, 

mérés centiméter-

pontossággal. 

Alaprajzkészítés 

Családi ház építése 

Egyszerű 

épületmakettek ké-

szítése 

1., 2., 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 4. 

 

 

 

Manuális készség 

célirányos fejleszté-

se a rajzeszközök 

használatában. 

Az építőmunka fázi-

sainak megismerése. 

A technikai problé-

ma megfogalmazása. 

Mintakövető, majd 

tervkövető kivitele-

zés. 

A terv, elképzelés 

értékelése, megfelel-

tetése az igénynek és 

lehetőségnek. 

 

 

A munkafolyamat 

irányított, majd ön-

álló szervezése: 

A biztonság élménye 

a munkaszervezés-

ben.  

 

Építés 

építés története: ho-

gyan építkeztek és 

építkeznek ma is? 

építőanyagok 

az építkezés sor-

rendje, 

becslés,  

mérés, egymás mel-

lé rendezés,  

alaprajz, 

látszati rajz 

méretmegadás ele-

mei, 

belső tér,  

település,  

népi építészet szer-

kezetei 

3. Jeles napok, népszokások 

 Őszi ünnepkör 

 

 

 

 

Téli ünnepkör 

 

Tavaszi ünnepkör 

 

Vízparti növények 

gyűjtése, szárítása. 

Vízi járművek készí-

tése a gyűjtött anya-

gokból.  

Betlehemi bábuk ké-

szítése. 

Tojásfestés. 

2., 3.2, 3.3, 3.4, 4. 

A megismert termé-

szeti anyagokból, a 

népművészet ha-

gyományait követő 

tárgyalakítás. 

 

őszi ünnepkör, 

téli ünnepkör, 

tavaszi ünnepkör 

tojásfestés 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

4. Közlekedési ismeretek 

 A közlekedés kiala-

kulása, a kerék sze-

repének fontossága 

Magatartás a köz-

úton 

 

 

 

 

Kerékpáros közle-

kedés 

 

 

 

A városi tömegköz-

lekedés 

 

 

A vasúti közlekedés 

 

A kerék feltalálása, 

története, használa-

tának bemutatása. 

A közlekedési esz-

közök fejlődésének 

megfigyelése. 

Közlekedési gyakor-

latok. 

A kerékpár fő szer-

kezeti egységeinek 

bemutatása. 

Kerékpáros közle-

kedés 

 

Hogyan viselkedünk 

a közlekedési jár-

műveken? 

A vasúti közlekedés 

szabályainak megbe-

szélése. 

1., 2., 3.1, 3.4, 4. 

Ismeretterjesztő for-

rásokból informá-

ciógyűjtés a foglal-

kozásokhoz. 

Szabálykövető ma-

gatartás a közleke-

désben. 

A gyermekbalesetek 

okainak ismerete. 

 

Utazással kapcsola-

tos helyes magatar-

tásformák bemutatá-

sa és gyakorlati al-

kalmazása valós 

helyzetekben. 

 

 

közlekedés, 

a kerék, 

a kerék története, 

használata, közle-

kedésbiztonság,  

a kerékpár szerkezeti 

egységei, kerékpár 

története, közleke-

dési eszközök, köz-

lekedési magatar-

tás,  

piktogarmok 

 

 

 

 

 

 

a vasúti közlekedés 

szabályai 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

5. Életvitel, háztartástan 

 Házimunkák 

 

 

 

Háztartási eszközök 

 

 

 

 

Korszerű táplálkozás 

 

 

Testápolás 

 

Gazdálkodás 

A gyermekek által is 

elvégezhető háztar-

tási tennivalók, eljá-

rások bemutatása. 

A háztartásban leg-

gyakrabban használt 

tárgyak, eszközök, 

gépek biztonságos 

használatának ismer-

tetése. 

A korszerű táplálko-

zás szabályainak 

megbeszélése. 

A helyes testápolás 

tanulmányozása. 

Családi költségve-

tés, bevétel, kiadás, 

megtakarítás, zseb-

pénz fogalmának tu-

datosítása. 

Jártasság a legegy-

szerűbb eszközök 

használatában. 

Elővigyázatosság a 

háztartási eszközök 

használatában, ve-

szélyforrások felis-

merése. 

A korszerű táplálko-

zás szabályai és a 

helyes és a helytelen 

táplálkozás ismerete. 

A testápolás alapve-

tő szabályainak is-

merete. 

A személyes igé-

nyek, szükségletek 

megnevezése. 

A bevétel és kiadás 

egyszerű összefüg-

géseinek megértése. 

A takarékosság je-

lentőségének isme-

rete. 

Háztartási mun-

kák, napirend 

 

háztartási eszközök 

 

 

 

 

korszerű táplálko-

zás szabályai;  

helyes táplálkozás, 

helytelen táplálko-

zás,  

testápolás 

 

gazdálkodás 

bevétel,  

kiadás, 

megtakarítás, 

zsebpénz 

 Szolgáltatások 

 

A szolgáltatás sze-

repe az ember életé-

ben, 

a lakóhelyen találha-

tó szolgáltatások fel-

térképezése. 

A telefon használa-

tának bemutatása. 1., 

2., 3.1, 3.3, 3.4, 4., 

Tájékozottság az 

elemi szolgáltatások 

használatában. (pl.: 

posta, közlekedés) 

A szolgáltatások 

igénybevétele: tele-

fonálás. 

elemi szolgáltatások 
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4. évfolyam 

Témakörök 

Témakör 
Javasolt 

óraszám 

Tantárgyak közötti 

koncentráció 

1. Anyagok és alakításuk 

Természetes anyagok: 

 A fa és a természet kincsei 

 

 

 

Feldolgozott (átalakított) anyagok: 

 A papír 

 

 

 

 

 A fém 

 

 

 

 A műanyag 

 

 

 A fonal és a textília 

18 óra 

 

5 óra 

 

 

 

 

6 óra 

 

 

 

 

1 óra 

 

 

 

3 óra 

 

 

 

5 óra 

 

 

Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

Matematika 

 

Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

 

Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

2. Építés 6 óra Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

Informatika 

3. Jeles napok, népszokások 4 óra Környezetismeret 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

4. Közlekedési ismeretek 4 óra Környezetismeret 

Testnevelés és sport 

Anyanyelv és irodalom 

Informatika 

5. Életvitel, háztartástan 5 óra Környezetismeret 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

Magyar irodalom 

Összesen: 37 óra 
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Tartalmak 

 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

1. Anyagok és átalakításuk 

Természetes anyagok 

 A fa és a természet 

kincsei 

A tanulók közvetlen 

környezetének ter-

mészetes anyagai 

(agyag, fa. kőzetek, 

termések, levelek, 

nád stb.) 

A természetes anya-

gok vizsgálata 

A természetes anya-

gok megmunkálása  

A fa mint nyers-

anyag 

A fakitermelés 

A fakitermelés kör-

nyezeti hatásai  

A fa vizsgálata 

A fa megmunkálása 

Ismerkedés hagyo-

mányőrző mestersé-

gekkel 

Kirándulás a termé-

szetbe. 

A természetes anya-

gok vizsgálata: szer-

kezet, jellemző tu-

lajdonságok, 

felhasználás (otthon, 

iparban, művészet-

ben). 

A természetes anya-

gok megmunkálása: 

darabolás, hasítás, 

faragás. 

Népi játékszerek, 

hangszerek készítése 

egyéni elképzelés 

alapján. 

Anyagvizsgálat: szí-

nezet, rajzolat, 

nedvszívó képesség, 

faraghatóság, sze-

gezhetőség. 

Szegelés. Baleset-

mentes szerszám-

használat. 

Kézműves hagyo-

mányokat ápoló 

tárgyalkotás (szövő-

keret készítése). 

(1.) (3.1) (3.2) (3.3) 

(3.4) (4.) 

Szóbeli kifejezőké-

pesség  

Észlelési csatornák 

együttes fejlesztése 

Megfigyelőképesség 

Problémafelismerő 

és –megoldó képes-

ség  

Lényegkiemelő ké-

pesség 

Konstruálóképesség 

Döntési képesség  

Mozgáskoordináció 

Manuális készség 

fejlesztése 

Helyes eszköz- és 

szerszámhasználat 

Természetes anya-

gok 

Az anyag szerkezete 

Hajlíthatóság 

Rugalmasság 

Nyújthatóság 

Lágy 

Kemény 

Merev 

Nedvszívás 

Darabolás 

Hasítás 

Faragás 

Szegelés 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

 Feldolgozott (átalakított) anyagok 

 A papír 

Technikatörténet: a 

papírkészítés ősi 

módszere  

Papírhajtogatás 

A műszaki rajz 

szabványosított jelei  

A műszaki rajz gya-

korlati alkalmazása 

Nézeti ábrázolás 

Ismerkedés a papír-

merítéssel. 

Merített papír készí-

tése. 

Hajtogatás síkban és 

térben. 

Statikus és dinami-

kus modellek létre-

hozása. 

A műszaki rajz 

szabványosított jele-

inek megismerése, 

gyakorlati alkalma-

zása. 

Rajzolvasási, rajzké-

szítési gyakorlat. 

A dobozkészítés 

menete: műszaki 

rajz elkészítése, kar-

colás, szabás, sarkos 

hajlítás, összeszere-

lés. kipróbálás. 

A nézeti ábrázolás 

fogalmának kialakí-

tása. 

Mértani testek né-

zetrajzi elemzése, 

nézetrajzok készíté-

se.  

(1.) (2.) (3.1) (3.2) 

(3.3) (3.4) (4.) 

Kommunikációs ké-

pesség (szóbeli, raj-

zos, szövegértés)  

Észlelési csatornák 

együttes fejlesztése 

Készségszintű becs-

lés, mérés 

Rajzolvasási, rajzo-

lási készség 

Analizáló-

szintetizáló képesség 

Lényegkiemelő ké-

pesség  

Szabálykövető ké-

pesség  

Alkotóképesség 

Döntési képesség  

Finommozgás fej-

lesztése 

Manuális készség 

fejlesztése 

Készségszintű 

eszközhasználat 

Feldolgozott anya-

gok 

Papírmerítés 

Merített papír 

Statikus modell 

Dinamikus modell 

Műszaki rajz 

A műszaki rajz 

szabványosított jelei 

Vonalfajták: 

Folyamatos, szagga-

tott, 

Pontvonal, méretvo-

nal, méretsegédvo-

nal, 

Méretszám, 

Méretnyíl 

Karcolás 

Szabás 

Nézeti ábrázolás 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

 A fém 

Ismerkedés a fém-

művességgel 

Fémek vizsgálata 

Fémek megmunká-

lása 

Ércbányászat Ma-

gyarországon. 

Ismerkedés ősi kéz-

műves mesterséggel, 

az ötvösséggel.  

Huzal és lemez 

vizsgálata: szín, 

alak, felület, hajlítás, 

nyírás. 

Huzal megmunkálá-

sa: darabolás, hajlí-

tás. 

Fémlap domborítá-

sa. 

A fémmegmunkálás 

eszközeinek helyes 

használata. 

(1.) (2.) (3.1) (3.2) 

(3.3) (3.4) (4.) 

Kommunikációs ké-

pesség (szóbeli, szö-

vegértés)  

Komplex informá-

ciókezeléssel kap-

csolatos képességek  

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képességek  

Elemzőképesség 

Alkotóképesség 

Manuális készség 

fejlesztése 

Helyes eszköz- és 

szerszámhasználat 

Érc 

Bányászat 

Fém 

Fémművesség 

Ötvös 

Fémhuzal 

Fémlemez 

Darabolás 

Hajlítás 

Domborítás 

 A műanyag 

Ismerkedés a mű-

anyaggal, a műanyag 

előállításával  

A műanyag vizsgá-

lata 

Gyöngyfűzés vagy 

madáretető készítése 

PET palackból 

Közvetlen környeze-

tünk műanyag tár-

gyainak csoportosí-

tása felhasználás 

alapján.  

Ismerkedés a mű-

anyag előállításával. 

Anyagvizsgálat: 

szín, forma, tömeg, 

pattinthatóság. 

Műanyag tárgyak 

csoportosítása a 

vizsgált tulajdonsá-

gok alapján. 

Környezetszennye-

zés, szelektív hulla-

dékgyűjtés fontossá-

ga. 

Gyöngyfűzés minta 

és egyéni elképzelés 

alapján.PET palack 

nyírása 

(1.) (2.) (3.1) (3.2) 

(3.3) (3.4) (4.) 

Kommunikációs ké-

pesség (szóbeli, szö-

vegértés)  

Komplex informá-

ciókezeléssel kap-

csolatos képességek 

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képességek 

Elemzőképesség 

Alkotóképesség 

Koncentráló képes-

ség 

Szabálykövető ké-

pesség 

Finommotorika fej-

lesztése 

Kézügyesség fejlesz-

tése 

Műanyag 

Környezetszennye-

zés 

Szelektív hulladék-

gyűjtés 

Gyöngyfűzés 

Madáretetés 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

 A fonal és a textília 

A fonalvastagítás el-

járásai 

A makramézás 

A szövés technika-

történeti fejlődése  

A szövés  

 

 

 

 

 

 

Kézi varrás 

A népművészet ha-

gyományait követő 

tárgyalkotás 

Anyagvizsgálat: kü-

lönböző fonalfajták 

nyírhatósága, cso-

mózhatósága, hur-

kolhatósága. 

A makramézás me-

nete, lapos csomó-

zás. 

Használati tárgy ké-

szítése lapos csomó-

zással. 

Szövés szövőkere-

ten. 

Egyszerű szövés-

minták megismeré-

se. 

Kézi varrás. 

A tanult öltésfajták 

(előöltés, száröltés, 

láncöltés, pelenkaöl-

tés,) változatos al-

kalmazása használati 

és dísztárgyak készí-

tése során. 

Ismerkedés a magyar 

népi hímzéssel.  

A tárgykészítés al-

goritmusa. (1.) (2.) 

(3.1) ( 3.2) (3.3) 

(3.4) (4.) 

Szóbeli kifejező ké-

pesség fejlesztése  

Megfigyelőképesség 

Koncentrálóképes-

ség 

Alkotóképesség 

Szabálykövető ké-

pesség 

Finommotorika fej-

lesztése 

Kézügyesség fejlesz-

tése 

Készségszintű esz-

közhasználat 

Csomózás 

Hurkolás 

Makramézás 

Lapos csomó 

Láncfonal 

Vetülékfonal 

Szőttes 

Szövésminták 

Népi hímzés 

Használati tárgy 

Dísztárgy 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

2. Építés 

 Épített környezet: 

falu, város 

A falusi és a városi 

élet előnyei, hátrá-

nyai 

Magyar népi építé-

szet  

A természetes anya-

gok felhasználási 

módja 

Egyszerű makett ké-

szítése 

Korunk építészete 

A technika fejlődé-

se: új anyagok, új 

technológiák 

Az építmények és a 

környezet kapcsolata 

A falusi és a városi 

élet összehasonlítá-

sa. 

A falusi és városi 

építmények elemzé-

se.  

Ismerkedés a magyar 

népi építészettel. 

Hagyományos tech-

nológiák megisme-

rése: rakott sárfal 

építése, vályogtégla 

készítése.  

Vályogház építése. 

Korszerű építmé-

nyek elemzése 

(egyensúly, stabilitás 

stb.). 

Építmények model-

lezése.  

Modell és valóság 

viszonyának elem-

zése. 

(1.) (3.1) (3.2) (3.3) 

(3.4) (4.) 

Kommunikációs ké-

pesség (szóbeli, raj-

zos, szövegértés) 

Komplex informá-

ciókezeléssel kap-

csolatos képességek 

Térlátás fejlesztése 

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képesség 

Analizáló-

szintetizáló képesség 

Lényegkiemelő ké-

pesség 

Konstruálóképesség 

Döntési képesség 

Kritikai képesség 

Együttműködési ké-

pesség 

Szervezőkészség 

Mozgáskoordináció 

Készségszintű becs-

lés, mérés 

Készségszintű esz-

közhasználat 

Építés 

Épített környezet 

Hagyományos tech-

nológia 

Rakott sárfal 

Vályogtégla 

Lakótelepi ház 

Tömbház 

Családi ház 

Korszerű építmé-

nyek 
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 Témakörök, konk-

rét tartalmak 

Tevékenységek Képességek, kom-

petenciák 

A tartalom foga-

lomrendszere 

3. Jeles napok, népszokások 

 Népi játékszerek ké-

szítése 

Az aratáshoz kap-

csolódó népszokás-

ok 

Az anyag célszerű és 

takarékos felhaszná-

lása. 

Téli ünnepeink: ka-

rácsony 

Népszokások meg-

ismerése, hagyo-

mányőrzés 

Karácsonyfadíszek 

készítése 

Tavaszi ünnepek: 

húsvét, anyák napja 

Népszokások meg-

ismerése, hagyo-

mányápolás 

Hagyományos tojás-

festés 

Textilfestés: batiko-

lás  

Anyagvizsgálat: 

szín, hajlékonyság, 

darabolhatóság, 

nedvszívás, fonható-

ság. 

Kézműves hagyo-

mányokat ápoló 

tárgyalkotás egyéni 

elképzelés alapján. 

 

 

 

Hagyományőrzés: 

etlehemezés. 

 

Karácsonyfadíszek 

készítése egyéni el-

képzelés alapján. 

 

Húsvéti népszokás-

ok megismerése. 

Tojásfestés hagyo-

mányos módon: via-

szolt tojás. 

Hímes tojás festése. 

Textilfestési eljárá-

sok megismerése. 

Textilfestés termé-

szetes anyagokkal. 

Batikolás kötözés-

sel. 

(2.) (3.1) (3.2) (3.3)  

(3.4) (4.)  

Kommunikációs ké-

pességek  

Narratív képesség 

Komplex informá-

ciókezeléssel kap-

csolatos képességek 

Észlelési csatornák 

együttes fejlesztése 

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képesség 

Alkotóképesség 

Együttműködési ké-

pesség 

Életvezetési képes-

ség 

Mozgáskoordináció 

Manuális készség 

fejlesztése 

Készségszintű esz-

közhasználat 

Jeles napok, népszo-

kások 

Aratás  

 

Szalmaszál 

 

 

 

 

 

Anyagtakarékosság 

 

 

 

Hagyományőrzés 

Betlehemezés 

 

Locsolkodás 

Hímes tojás 

Viasz  

„Gica” 

Viaszolt tojás 

Hagymalé 

Textilfestés 

Batikolás 
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4. Közlekedési ismeretek 

 A közlekedés törté-

neti fejlődése 

A gyalogos közleke-

dés alapvető szabá-

lyai 

A veszélyhelyzetek 

elkerülése 

Tömegközlekedés 

Szárazföldi, vízi, lé-

gi közlekedés 

A helyi és a távolsá-

gi közlekedés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerékpáros közle-

kedés 

A kerékpáros közle-

kedés szabályai 

A közlekedés tech-

nikatörténeti fejlő-

désének az áttekin-

tése. 

Faliújság készítése. 

A gyalogos közleke-

dés szabályainak 

biztonságos alkal-

mazása a gyakorlat-

ban. 

Veszélyhelyzetek 

felismerése, az elke-

rülésük lehetőségei. 

A tömegközlekedési 

eszközök csoportosí-

tása. 

A helyi és a távolsá-

gi közlekedés esz-

közei, használatuk 

helyes módja. 

A különböző menet-

rendek jelrendszer-

ének megismerése, 

értelmezése. 

A balesetmentes 

járműhasználat sza-

bályainak megisme-

rése, gyakorlati al-

kalmazása. 

A kerékpáros közle-

kedés szabályainak 

áttekintése. 

A kerékpáros közle-

kedés gyakorlása 

forgalom elől elzárt 

területen: 

– egyenes haladás 

egykezes kormány-

zással, 

– kanyarodás hátra-

nézéssel és kiintés-

sel, 

– biztonságos féke-

zés. 

(2.) 

Szóbeli kifejezőké-

pesség 

Komplex informá-

ciókezeléssel kap-

csolatos képességek 

Megfigyelőképesség 

Koncentrálóképes-

ség 

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képesség 

Elemzőképesség 

Szabálykövető ké-

pesség 

Döntési képesség 

Kritikai képesség 

Együttműködési ké-

pesség 

Életvezetési képes-

ség  

 

 

 

 

 

 

 

 

Látási, hallási észle-

lés 

Tér- és időészlelés 

Készségszint a tá-

volság becslésében 

Egyensúlyérzék fej-

lesztése 

Mozgáskoordináció 

Szabálykövető ké-

pesség 

Döntési képesség 

Együttműködési ké-

pesség 

Életvezetési képes-

ség 

Közlekedési ismere-

tek 

Technikatörténet 

Szárazföldi, vízi, lé-

gi közlekedés 

Gyalogos közleke-

dés 

Közúti jelzések 

Tömegközlekedés 

Helyi és távolsági 

közlekedés 

Menetrendek 
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5. Életvitel, háztartástan 
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 Közvetlen környeze-

tünk 

Környezetvédelem 

környezetünkben 

Munkamegosztás a 

családban 

A szülők foglalko-

zása 

 

Házimunkák 

Baleset-elhárítás a 

háztartásban 

Gazdálkodás, taka-

rékosság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatások meg-

ismerése, igénybevé-

tele 

 

Közvetlen környeze-

tünk megismerése. 

Esztétikus környezet 

kialakítása. 

Aktív környezetvé-

delemi tevékenység. 

Foglalkozások be-

mutatása. 

Házimunkák csopor-

tosítása. 

Háztartási gépek 

rendeltetésszerű 

használata. 

Baleset-elhárítás a 

háztartásban. 

Ismerkedés a beteg-

ápolás elemi szabá-

lyaival, legegysze-

rűbb eljárásaival 

(lázmérés, teafőzés 

stb.). 

Ismerkedés a családi 

költségvetéssel. 

Tájékozódás a csa-

lád bevételéről, ki-

adásairól. 

A bevétel és a kiadás 

egyszerű összefüg-

géseinek felismeré-

se. 

A zsebpénz célszerű 

beosztása. 

A takarékosság lehe-

tőségeinek felisme-

rése (pénz, idő, 

energia, értékeink 

megbecsülése stb.), 

plakátkészítés. 

A lakóhelyen talál-

ható szolgáltatások 

feltérképezése. 

Néhány szolgáltatás 

bemutatása meg-

adott szempontok 

alapján. 

Elemi szolgáltatások 

kulturált igénybevé-

tele. (1.) (3.1) (3.2) 

(3.3) (3.4) (4.) 

Kommunikációs ké-

pesség 

Megfigyelőképesség 

Problémafelismerő 

és problémamegoldó 

képesség 

Lényegkiemelő ké-

pesség 

Szabálykövető ké-

pesség 

Döntési képesség 

Kritikai képesség 

Együttműködési ké-

pesség 

Életvezetési képes-

ség 

Kézügyesség fejlesz-

tése 

Életvitel, háztartás-

tan 

Esztétikus környezet 

Környezetvédelem 

Házimunkák 

Háztartás gépek 

Baleset-elhárítás 

Betegápolás 

Családi költségvetés 

Bevétel 

Kiadás 

Zsebpénz 

Takarékosság 

Szolgáltatások 
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2: Fonalmunkák 

Kiválóan megfelelt: a munkafolyamat pontos, önálló elvégzése: például kötés, 

varrás, fonás, szövés 

Jól megfelelt: kis segítséggel, kis hibával dolgozik 

Megfelelt: segíteni kell, pontatlan, nem esztétikus 

Felzárkóztatásra szorul: nem tudja elkészíteni a munkadarabot végig 

 

A továbbhaladás feltételei 3. és 4. osztályban 

 

 A természetes és a mesterséges környezet kapcsolatának megismerése. 

 A munka és a technika szükségességének, jelentőségének felismerése az ember életé-

ben (haszna – veszélyei). 

 Az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseinek megta-

pasztalása. 

 Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása. 

 Szakszerű eszköz és szerszámhasználat. 

 Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

 Önálló tervezés és kivitelezés tárgyalkotásban, építésben (szükség esetén segítségké-

rés). 

 Az elképzelések, tervek rajzos megjelenítése. 

 Mérés centiméter-pontossággal, a mérési eredmények lejegyzése. 

 Egyszerű rajzos ábrák olvasása, értelmezése. 

 Egyszerű esetekben alaprajz, nézetrajz és tárgy megfeleltetése. 

 Szülők foglalkozásának megnevezése, rövid bemutatása. 

 A takarékosság, gazdaságosság lehetőségeinek ismerete mindennapi életünkben. 

 Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. 

 A közúti kerékpáros közlekedés elemi szabályainak ismerete. 

 A kulturált és balesetmentes járműhasználat szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

 

 

Értékelés témakörönként: 2 – 3 – 4. osztály 

 

1. Gyurmázás – agyagozás: 

Kiválóan megfelelt: pontosság, kidolgozottság, forma, alak, ötletesség, arányok 

Jól megfelelt kis pontatlanság van (alak, arány) 

Megfelelt: nem gondos a megmunkálás, aránytalan 

Felzárkózásra szorul: hanyag, igénytelen munka 
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3: Famunkák 

Kiválóan megfelelt: pontos mérés, tördelés, csiszolás, igényesség, helyes anyag- 

és szerszámhasználat 

Jól megfelelt: apró hiba: például csiszolási, törési esztétikai 

Megfelelt: pontatlan mérés, felületes kidolgozás 

Felzárkózásra szorul: igénytelen munkavégzés 

 

4: Papírmunkák 

Kiválóan megfelelt: pontos hajtás, megírás, ötletesség, tisztaság, megfeleljen a 

célnak 

Jól megfelelt: kisebb pontatlanság; hajtogatás, nyírás 

Megfelelt: pontatlan hajtás, egyenetlen nyírás, nem ötletes 

Felzárkózásra szorul: szakadt, piszkos munkadarab 

 

5: Fonalmunkák 

Kiválóan megfelelt: a munkafolyamat pontos, önálló elvégzése: például kötés, 

varrás, fonás, szövés 

Jól megfelelt: kis segítséggel, kis hibával dolgozik 

Megfelelt: segíteni kell, pontatlan, nem esztétikus 

Felzárkóztatásra szorul: nem tudja elkészíteni a munkadarabot végig 

 

6: Műanyagmunka 

Kiválóan megfelelt: a munkafolyamat pontos, önálló elvégzése 

Jól megfelelt: kis segítséggel, kis hibával dolgozik 

Megfelelt: segíteni kell, pontatlan, nem esztétikus 

Felzárkóztatásra szorul: nem tudja elkészíteni a munkadarabot végig 

 

7: Építőelemek 

Kiválóan megfelelt: elemek megnevezése, építés minta után, pontos illesztés 
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Jól megfelelt: apró pontatlanság, nem pontos lefedés, alak 

Megfelelt: segíteni kell az építésben, pontatlan illesztés 

Felzárkózásra szorul: elemek keverése, csak segítséggel épít 

 

8: Közlekedés 

Kiválóan megfelelt: elméleti anyag tudása, pontos szóbeli kifejezése, szabályok 

ismerete 

Jól megfelelt: kisebb hiányosságok 

Megfelelt: pontatlan szabályismeret, hiányos elméleti tudás 

Felzárkóztatásra szorul: nem ismeri a szabályokat, keveri a táblák jelentését 
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9: Jeles napok 

Kiválóan megfelelt: ötletes, esztétikus, pontos munka, kreativitás, ötlet 

Jól megfelelt: önálló munka, pici pontatlanság, apró hiba 

Megfelelt: kis segítség, pontatlanság, „szépséghiba” 

Felzárkózásra szorul: sok segítség, leegyszerűsített forma, pontatlan, nem elég 

tiszta 

 

10: Háztartástan, életvitel 

Kiválóan megfelelt: elméleti és gyakorlati tudása biztos, önálló 

Jól megfelelt: kis hiányosság akad (esetleg bizonytalan) 

 

Megfelelt: elméleti ismerete hiányos, segítséget igényel a gyakorlati 

feladatnál 

Felzárkózásra szorul: elméleti tudása rendezetlen, a gyakorlati alkalmazása segít-

séggel megy 

 

Az év végi érdemjegy tartalmazza ezeken túl az aktivitást, hozzáállást, kitartást és a teljesít-

ményben bekövetkezett változást. 


